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“Siga a sua alegria, e o mundo abrirá portas para você onde antes só havia 

paredes. “ (Joseph Campbell) 

 

 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa identificar os arquétipos das deusas Atena, Artêmis, Héstia, 

Hera, Deméter, Perséfone e Afrodite, nos desenhos animados. Selecionando os filmes 

de animação do Walt Disney Studios: “Branca de Neve e os sete anões” (1937), 

“Cinderela” (1950), “Mulan” (1998), “Valente” (2012), “Frozen” (2013) e “Moana” 

(2017) e, respectivamente, as protagonistas e antagonistas femininas. Como a cultura 

e influência nas relações entre os sexos e como a mulher é interpretada nesta mídia 

e quais questões podem ser levantadas a respeito. Os contos de fadas fornecem 

inúmeras interpretações simbólicas e são utilizados para adaptações 

cinematográficas em animação. A partir dos conceitos arquetípicos utilizados por Jean 

Shinoda Bolen, As deusas e a mulher (1990), torna-se possível identificar os 

arquétipos das deusas e compreender como agem. O conceito de arquétipos e do 

inconsciente coletivo também são explicados utilizando Os arquétipos e o 

inconsciente de Carl Jung. Joseph Campbell O herói de mil faces (1990) sobressai 

como base de entendimento dos mitos e da interpretação da jornada do herói. Existe 

a necessidade de entender os processos de criação de um desenho animado, sua 

origem e desenvolvimento com o referencial de Lucena Junior. O desenho animado é 

parte da indústria cultural e grande divulgador da Cultura de massa. Nela, os filmes 

ganham divulgação planetária e vendem produtos derivados dos personagens e das 

aventuras do público que consome essa mídia. Nos filmes de Walt Disney, o mago do 

entretenimento, existem representações femininas que mostram como a cultura, a 

sociedade vê as mulheres, no coletivo, um gênero colocado em uma personagem. Em 

algumas princesas, uma irmã de princesa, em uma guerreira, e na filha de um chefe 

de aldeia. Analisando cada filme, a mitologia em si, a jornada do herói, neste caso da 

heroína, não se alterou. Porém, percebe-se a dinâmica mudança dos arquétipos 

femininos, seu contexto mitológico e suas representações.  

 

Palavras-chave:  Arquétipos. Mitologia. Princesas. Disney.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The present work aims at identifying the archetypes of the goddesses Athena, Artemis, 

Hestia, Hera, Demeter, Persephone and Aphrodite, in cartoons. Selecting Walt Disney 

Studios animated feature films "Snow White and the Seven Dwarfs" (1937), 

"Cinderella" (1950), "Mulan" (1998), "Valente" and "Moana" (2017) and respectively 

the female protagonists and antagonists. How culture and influence relations between 

the sexes and how the woman is interpreted in this media and what issues can be 

raised about it. Fairytales provide numerous symbolic interpretations and are used for 

cinematic adaptations in animation. From the archetypal concepts used by Jean 

Shinoda Bolen, The Goddesses and the Woman (1990). It becomes possible to identify 

the archetypes of goddesses and understand how they act. The concept of archetypes 

and the collective unconscious are also explained using the archetypes and the 

unconscious of Carl Jung. Joseph Campbell The hero of a thousand faces (1990) 

stands out as the basis for understanding the myths and interpreting the hero's journey. 

There is a need to understand the processes of creating a cartoon, its origin and 

development with the reference of Lucena Junior. The cartoon is part of the cultural 

industry, and a major promoter of mass culture. In it, movies gain planetary insight and 

sell products derived from characters and adventures to the public that consumes the 

media. In the Walt Disney films, the entertainment magician, there are female 

representations that show how culture, society sees women, in the collective, a genre 

put into a character. In some princesses, a princess's sister, a warrior, and the daughter 

of a village chief. Analyzing each film, the mythology itself, the hero's journey, in this 

case heroine, did not change. But one can see the dynamic change of the feminine 

archetypes, their mythological context and their representations. 

 

Keywords: Archetypes. Mythology. Princesses. Disney. 
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INTRODUÇÃO 

 

Falar de arquétipos é falar de modelos primordiais, imagens e mitos. Esta 

pesquisa é uma contribuição que se soma a outros estudos deste tema. É uma análise 

de obras cinematográficas que transmitem, por meio de seus personagens, uma forma 

de visão de mundo para o público que a assiste no cinema e em seus lares, uma 

miscelânea de símbolos, ideologias e representações que levam a marca do estúdio 

Disney. 

O conto de fadas engendra uma rica capacidade de associações entre várias 

disciplinas epistemológicas. Os contos de fada, como obras de arte, possuem 

elementos dignos de serem estudados pelo seu lado significado e impacto psicológico 

(BETTELHEIM, 1980). Pois é parte da matéria-prima das produções da Disney. 

Mas por que o gênero feminino? Perceber as relações entre os sexos é olhar 

como a cultura influencia os indivíduos (ADICHIE, 2015). Existe relevância em 

perceber como a imagem da mulher é tratada nesta mídia e que questões podem ser 

levantadas para uma melhor percepção da polissemia em torno das personagens 

femininas e na questão do espírito do tempo nestas obras. “As imagens dão acesso 

não ao mundo social diretamente, mas sim a visões contemporâneas daquele mundo, 

a visão masculina das mulheres [...]” (BURKE, 2004, p.236). 

A intenção da pesquisa é mostrar a dinâmica dos arquétipos, suas 

representações e simbologias da personagem feminina, e sua gradual mudança, que 

ocorre em paralelo com a sociedade, tendo como objetivo principal analisar e 

contextualizar como os arquétipos são exibidos e suas mudanças e permanências no 

tempo, pois o desenho animado está inserido na indústria cultural. Ao mesmo tempo, 

os arquétipos são usados como elementos de criação dos personagens. Tal análise 

foi feita nos principais personagens femininos das obras: “Branca de Neve e os sete 

anões” (1937), “Cinderela” (1950), “Mulan” (1998), “Valente” (2012), “Frozen” (2013) 

e “Moana” (2017). Surgiu a necessidade de responder à pergunta: Quais são os 

arquétipos encontrados nas personagens analisadas?  

Os objetivos específicos são: identificar os arquétipos; estereótipos e demais 

elementos simbólicos; que são utilizados como recurso para atingir uma qualidade e 
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identificação com o público; além de descobrir como a personagem se transforma no 

período temporal da estória. Elaboram-se as perguntas específicas: 

O arquétipo da personagem feminina (protagonista e antagonista) permanece 

no decorrer da estória ou mudou? 

Quais as representações envolvidas nas personagens protagonistas e 

antagonistas de cada animação? 

Qual referência cultural originou cada personagem feminina (protagonista e 

antagonista) do filme? Identificar os arquétipos e seu período temporal, bem como as 

características sociais das personagens. 

Estes títulos estão distribuídos na cronologia dos desenhos da Disney e 

apresentam situações que destacam uma mudança gradativa das heroínas. 

“Cinderela” é originário de um conto de fadas, “Mulan” de uma lenda chinesa de autor 

desconhecido, e “Moana”, embora criada para o filme, é baseada em contos polinésios 

transmitidos na linguagem falada. De fato, muitas produções da Disney recontam a 

história dos contos de fadas, buscando recriar a essência original, acrescentando a 

aventura com uma princesa, seus conflitos e reviravoltas, até a chegada do final feliz.  

Para embasar a pesquisa, contextualizando o conceito de indústria cultural, nos 

apoiamos em Edgar Morin e Adorno, que forneceram referências sobre arquétipos e 

elementos simbólicos utilizados pela cultura de massa. Jung fornece suporte mais 

profundo sobre as raízes arquetípicas; e utilizando a psicóloga junguiana, Jean 

Shinoda Bolen configurou o universo feminino em sete arquétipos, usados para 

encontrar signos correspondentes nas personagens femininas. Em Campbell, um 

profundo estudioso de mitos, configura-se os significados mitológicos nas 

representações das figuras femininas dos desenhos animados analisados, 

principalmente na trajetória, roteiro e na mudança do arquétipo em determinado tempo 

cronológico dos desenhos analisados. Estes autores tem a tarefa de auxiliar no 

reconhecimento dos arquétipos, suas nuances e seu momento de permanência ou 

mudança. 

A questão sobre a mudança ou permanência dos arquétipos levantada pela 

pesquisa considerou o estudo de caso como estratégia de pesquisa relevante para 

este trabalho, daí a necessidade de se levantar os dados no primeiro momento, 

sobretudo quando o objeto de pesquisa for descrever a incidência ou a predominância 

de um fenômeno (YIN, 2001), e em cada estória analisada, existe uma cronologia de 

acontecimentos, que são levantadas, interpretadas e quantificadas. 
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A escolha do estúdio recaiu pelas animações dos estúdios Disney pela atenção 

midiática, inovações técnicas e artísticas introduzidas e pela quantidade de produções 

disponíveis. Todos os filmes escolhidos foram exibidos no Brasil. Walt Disney, criador 

e administrador do estúdio, era um homem voltado à indústria do entretenimento e 

quanto às produções de suas animações sempre foi inovador e criativo. 

Walt Disney é um produtor de sujeitos. Seus filmes sempre demonstram sua 

ideologia de vida. Na verdade, o que Disney transmite é o que aprendemos com os 

padrões impostos pela sociedade, isto é, transmitido de maneira simples para seus 

longas de animação; os seus conceitos dependem do pensamento crítico do receptor 

(SILVA; GOMES, 2009, p. 39). 

Para a pesquisa de estudo de caso a escolha foi utilizar alguns filmes de 

animação das fases do início, meio e atual dos estúdios Disney e autores do contexto 

da pesquisa no campo da animação, sociologia, psicologia, para a pesquisa 

bibliográfica. A definição teórica do estudo de caso é fornecida por Yin: “[...] é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p. 22). 

No caso da “Branca de Neve” foi exibido no Brasil em 10 de outubro de 1938, 

“Cinderella” em 16 de março de 1951. “Mulan” em 1 de julho de 1998. “Valente” em 

20 de julho de 2012. “Frozen” em 3 de janeiro 2014 e “Moana” em 5 de janeiro de 

2017. Produzidos pela The Walt Disney Company: Gigante da multimídia com 6 

bilhões de dólares de faturamento anual. Culturalmente atinge todo o planeta com 

seus recursos midiáticos. 

Branca de Neve e os sete anões (1937) e Cinderela (1950): possuem 

contrapartes femininas maléficas. Príncipe salvando a protagonista. 

Mulan (1998): Terceira produção com diferença étnica, geográfica e cultural. A 

primeira foi em Aladdin (1992) seguida por Pocahontas (1995). Forte e profunda 

decisão feminina. (Não é uma princesa). Ela assume o papel do homem. 

Valente (2012): habilidades com arco, a protagonista não finge ser um homem 

para conseguir os seus objetivos. Jornada da mãe e filha. 

Frozen (2013): uma das protagonistas possui poderes e não casa, o príncipe é 

o vilão, a cor predominante é o azul, US$ 1.274 bilhão de faturamento de bilheteria, 

aborda o relacionamento entre irmãs. 



19 

 

  

Moana (2017): diferença étnica, a localização geográfica e cultural é fora do 

eixo Europa-Estados Unidos, empoderamento feminino, não há um príncipe. Aborda 

o fracasso momentâneo, trabalho e a conquista. Força e liderança. (Não é uma 

princesa como na cultura europeia). 

Análise qualitativa, visual, da protagonista e a antagonista femininas inseridas 

no contexto da estória, suas diferenças no contexto social, no visual das roupas e 

cores e objetos utilizados nos personagens, em seu comportamento. Através destas 

análises pode-se notar quais arquétipos as personagens apresentam no início e no 

final da estória. Em Dondis temos a definição da mensagem visual: 

 

Expressamos e recebemos mensagens visuais em três níveis: o 
representacional — aquilo que vemos e identificamos com base no 
meio ambiente e na experiência; o abstrato — a qualidade sinestésica 
de um fato visual reduzido a seus componentes visuais básicos e 
elementares, enfatizando os meios mais diretos, emocionais e mesmo 
primitivos da criação de mensagens, e o simbólico — o vasto universo 
de sistemas de símbolos codificados que o homem criou 
arbitrariamente e ao qual atribuiu significados (DONDIS, 2007, p. 51). 

 

Assim, a pesquisa qualitativa descortina questões pontuais e não privilegia 

apenas dados quantificáveis, como descreve Minayo (2002, p. 21), ela trabalha com 

o: “[...] universo de significados, motivos, aspirações, crenças valores e atitudes”, 

variáveis subjetivas que contam com ações e relações humanas, cujo detalhe não é 

de fácil percepção.  

Os personagens analisados são apresentados em diversos contextos sociais, 

encontram-se as princesas, nobres, indivíduos de descendência em posições sociais 

de privilégio. Estas posições sociais, embora partindo de um conto de fadas, exibem 

determinados arquétipos que orientam as análises. Por meio da vigilância 

epistemológica proposta por Bordieu (1999), que é manter distância das pré-noções 

e construir relações com os dados obtidos. Ele conceitua o habitus como o princípio 

da ação, das condutas praticadas ou deixadas de praticar, e o campus como estrutura, 

espaço onde o indivíduo atua e possui determinadas características, regras que 

exibem processos de caracterização social. Os problemas a serem estudados se 

originam da realidade social. Portanto, Bordieu se aproxima da esfera social, das 

instituições e analisa a posição social dos atores envolvidos. Identificar em que 

momento a personagem arquétipo muda dentro do enredo. 
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A análise quantitativa dos arquétipos e suas mudanças no decorrer do tempo 

histórico dos filmes propõe demonstrar, através dos números, quantas vezes um 

determinado arquétipo surge nesta pesquisa. No âmbito desta pesquisa, a quantidade 

é uma qualidade dos fatos e fenômenos que ocorrem no objeto de estudo.   
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CAPÍTULO I 

A INDÚSTRIA CULTURAL E O DESENHO ANIMADO 

 

1.1 A Indústria Cultural 

 

No início do século XX, a industrialização da sociedade atingiu todo o globo, os 

avanços tecnológicos fluíram para todas as áreas humanas de modo geral. Tudo tem 

potencial para ser uma mercadoria, ainda mais se produzida por linhas de montagem. 

Theodor Adorno e Max Horkheimer eram sociólogos e filósofos da Escola de 

Frankfurt e críticos do capitalismo, sobretudo da arte transformada em objeto de 

massificação para consumo. 

O ponto de interesse está em utilizar os estudos filosóficos dos textos de 

Adorno sobre o cinema como o principal agente da indústria cultural. Ele foi um 

importante integrante da Escola de Frankfurt nos anos 20, dedicada aos estudos 

filosóficos, sociológicos e pesquisa social e de orientação marxista. Theodor Adorno 

e Marx Horkheimer, na obra Dialética do esclarecimento de 1947, substituíram a 

expressão “cultura de massa” para evitar a ambiguidade no sentido de cultura criada 

pelas camadas populares e forjaram o termo Indústria Cultural, que é um modo 

característico de fazer cultura 1  no aspecto da produção em escala industrial, 

mentalidade desenvolvida a partir da virada entre os séculos XIX para o XX, com os 

avanços tecnológicos da civilização. 

Adorno abordou em 1938, em seu texto Fetichismo na música e regressão da 

audição, a indústria cultural no campo fonográfico, e o mercado, por conseguinte 

transformou o gosto musical para algo oscilante e dependente da direção da indústria.  

Segundo Adorno (2002, p. 77), “[...] a música atual, na sua totalidade, é 

dominada pela característica de mercado: os últimos resíduos pré-capitalistas foram 

eliminados.  

  

1 Importante ressaltar que existe também o termo Cultura popular abordado por autores como Mikhail 
Bakhtin, Peter Burke, Carlo Ginzburg entre outros. Eles analisam as dificuldades de se estabelecer 
diferenças entre a cultura erudita e a popular. Muitos autores citados neste parágrafo alinham-se em 
determinados matizes epistemológicos que não se adequam a este trabalho (DOMINGUES, 2011), 
diferente do tema abordado aqui com Adorno e a indústria cultural e Edgar Morin com a cultura de 
massa. 
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A música com todos os atributos do etéreo e do sublime, outorgados com 

liberalidade, é utilizada sobretudo nos Estados Unidos, como instrumento para 

propaganda comercial de mercadorias em que se diz que “é preciso comprar para 

poder ouvir música”. 

Também para Adorno, o cinema e a rádio são apenas indústrias em que os 

focos principais são o lucro, divulgação de ideologia e a criação e venda em massa 

de produtos com a estética da arte agregada em seu conteúdo. E que para isso é 

voltado aos seus consumidores ou seus tipos de consumidores, que no contexto 

publicitário mercadológico se denominam perfis. Assim para cada perfil característico 

de compradores existe um produto adequado e compatível à sua capacidade de 

compra. Assim todos na sociedade capitalista estão, segundo Adorno (2002), 

classificados e hierarquizados para serem consumidores da indústria cultural. 

 

O fato de oferecer ao público uma hierarquia de qualidades em série 
serve somente à quantificação mais completa, cada um deve se 
comportar, por assim dizer, espontaneamente, segundo o seu nível, 
determinado a priori por índices estatísticos, e dirigir-se à categoria de 
produtos de massa que foi preparada para o seu tipo (ADORNO, 2002, 
p. 7). 

 

Em seu livro 2 , Adorno menciona uma passagem crítica em relação aos 

desenhos animados “[...] que outrora expoentes da fantasia contra o racionalismo [...]” 

se tornaram apenas a diversão pela destruição. A violência entre os personagens 

sendo machucados em todos os sentidos é na verdade o reflexo do indivíduo e sua 

resistência na sociedade. No mundo fora da tela de cinema poderá acontecer o 

mesmo. Ainda em Adorno: “Pato Donald mostra nos desenhos animados como os 

infelizes são espancados na realidade, para que os espectadores se habituem com o 

procedimento” (ADORNO, 2002, p. 20). 

Na década de 1940, este autor estreita as relações críticas entre indústria 

cultural e cinema. Afirmando em sua obra Composição para os filmes, que o filme não 

é uma forma de arte única, mas um produto da cultura de massa utilizando as técnicas 

de reprodução. Este possui a finalidade de apenas legitimar o status quo vigente e dar 

lucro ao sistema que o produz, assim procedendo em uma doutrina contínua.  

  

2 ADORNO, Theodor. Industria cultural e sociedade. Ed. Paz e Terra, 2002. 
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Fazendo uma reflexão cronológica sobre os anos 40, entende-se que este foi o 

período em que Adorno produziu escritos com muito teor crítico sobre o cinema. E foi 

o período que ele viveu nos Estados Unidos, o centro onde as produções de 

Hollywood ganharam o mundo, ironicamente na Meca da Indústria Cultural à qual 

estava exposto. 

Surgiam na mesma época algumas propostas contrárias ao modelo de massa 

americano que não foram analisadas por Adorno, que preferiu manter o foco no 

cinema criado por Hollywood. Teremos mais na frente o neorrealismo italiano, a 

nouvelle vague na França no final da década de 1950 e outros movimentos em 

diversos países.  

Assim, Adorno caracterizava o uso dos filmes como elemento reforçador da 

ideologia do status quo, redução da reflexão e da consciência crítica, regressão das 

condições de recepção estética dos espectadores, tornando a linguagem em mera 

estereotipia por meio da imagem e do som. E a indústria cinematográfica formada e 

representada pelas produtoras, distribuidoras, salas de cinema, entre outras, que 

contribuem para este mercado a cada filme lançado e fazem com que o reforço da 

ideologia dominante seja sempre contínuo. 

Mais tarde, Adorno iria levar o debate do cinema de uma forma menos 

depreciativa. Em Notas sobre o filme, um artigo escrito em 1966, Adorno reconhece 

que possa existir um cinema em forma de arte, em uma concepção mais pura e não 

apenas parecer arte. A arte emancipada é vista de uma forma mais positiva, o autor 

reposiciona seus conceitos ao valorizar o novo cinema alemão. Este caráter 

contraditório da indústria cultural revelado por Adorno contribui para um olhar mais 

reflexivo sobre o cinema.  

De um ponto de vista diferente, em 1955, Walter Benjamim fala da reprodução 

técnica da obra de arte como um recurso a ser acessível para as pessoas. Com o 

advento do equipamento de filmagem, abriram-se novas possibilidades para a 

percepção. Este avanço tecnológico permite a produção e a reprodução de uma obra 

cinematográfica. A reprodução e sua difusão tornam-se obrigatórias devido aos altos 

custos de sua produção. 

 

[...] a reprodutibilidade técnica do filme tem seu fundamento imediato 
na técnica de produção. Esta não só permite, da forma mais imediata, 
a difusão em massa da obra cinematográfica, como a torna 
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obrigatória. A difusão se torna obrigatória, por que a produção de um 
filme é tão cara que um consumidor, que poderia, por exemplo pagar 
um quadro, não pode mais pagar um filme [...] (BENJAMIN, 1985, p 
172).  

 

Este autor comenta sobre o cinema de modo mais positivo. Segundo Benjamim, 

“[...] o filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas 

por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana [...]” 

(1985, p. 174). Estas percepções vão se alterando perante o tempo, o valor de culto 

de uma obra de pintura rupestre primitiva, como um objeto de magia e adoração, só 

poderia ser vista ocasionalmente por poucas pessoas, assim como outros exemplos 

de uma obra de arte, pintura ou estátua. Ao ser criada, a obra de arte possui um valor 

de culto e mais tarde ganha valor de exposição, graças à reprodutibilidade técnica. 

Este valor de exposição ganha uma função, a artística, sendo o cinema um exemplo 

para esta função (BENJAMIM, 1985). 

Benjamin propõe: “Uma das funções sociais mais importantes do cinema é criar 

um equilíbrio entre homem e o aparelho [...]” (BENJAMIM, 1985, p.189). O cinema não 

só vê como o homem se representa, mas por meio do aparelho, representa o mundo.  

O cinema permite ver um universo conhecido e outro desconhecido. Registra a 

realidade que percebemos e também registra fora da percepção consciente aspectos 

psicológicos desconhecidos do público (BENJAMIM, 1985). 

Edgar Morin aborda o conceito de terceira cultura originaria da imprensa, rádio, 

televisão e cinema, ou a cultura de massa: 

 

[...] isto é, produzida segundo as normas maciças da fabricação 
industrial; propagada pelas técnicas de difusão maciça [...] destinando-
se a uma massa social, isto é um aglomerado gigantesco de indivíduos 
compreendidos aquém e além das estruturas internas da sociedade 
(classe, família, etc.)  (MORIN, 1969, p.16). 

 

Uma cultura norteia e solidifica certas práticas humanas e veta outras. Isto 

diferencia os grupos humanos de culturas heterogêneas. Existe uma “cultura” que 

define qualidades inerentes do ser humano e, contudo, há uma cultura de 

características pontuais que surgem em certos períodos históricos-sociais. Atrelados 

à cultura existem sistemas de regras, símbolos, mitos e imagens que adentram no 
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indivíduo e que dirigem no aspecto emocional, fornecendo valores que o apoiam em 

sua vida (MORIN, 1969). 

Morin restringe sua análise nos processos culturais do capitalismo privado e 

ocidental. Emprega o termo cultura industrial para indicar traços comuns aos sistemas 

privado ou não, do oeste e leste, e reserva o termo cultura de massa para a cultura 

industrial exclusivamente ocidental. Outra característica existente na cultura de massa 

é sua forma burocrata-padronizada que é um conteúdo definido por área e atividade.  

A organização burocrata funciona como um filtro de ideias, na qual é submetida 

a uma averiguação antes de chegar ao órgão ou responsável que decidirá o destino 

e o uso desta ideia, que pode ser também uma informação, serviço ou produto. Mas 

existe uma contradição, com a mesma forma e exigência de certos padrões de 

produção (técnica, comercial e política), cujos processos criam uma 

despersonalização do produto, existe em contrapartida uma exigência de 

individualização do mesmo produto e ainda recriando como se fosse realmente uma 

novidade para os consumidores (MORIN, 1969). 

Na indústria de desenho animado não é diferente, pode-se ter criações 

direcionadas para um público infantil de até 12 anos de idade e, mais tarde, teremos 

continuações do mesmo desenho com os mesmos personagens. Um exemplo é o 

filme de animação da Disney Lilo & Stitch. Gerou uma série para televisão Lilo & Stitch, 

a série (2003), Lilo & Stitch: Hawaiian adventure (2002), Lilo & Stitch 2: Stitch deu 

defeito (2005), gerando um novo ciclo e também uma nova gama, renovada de 

produtos. Está condição dual é superada na estrutura do imaginário: 

 

O imaginário se estrutura segundo arquétipos: existem figuras modelo 
do espirito humano que ordenam os sonhos e, particularmente, os 
sonhos racionalizados que são os temas míticos ou romanescos [...]. 
A indústria cultural persegue a demonstração à sua maneira 
padronizando os grandes temas romanescos, fazendo clichês dos 
arquétipos em estereótipos (MORIN, 1969, p. 29).  

 

No desenho animado, inserido no contexto da cultura de massa de Morin, 

encontram-se fragmentos de um imaginário muito difundido em filmes ocidentais, o 

“happy end”, o final feliz. O happy end se desenvolveu do romance policial ao de 

aventura, da imprensa ao cinema, manifestando mudanças nos finais dos romances 

populares e adaptações de obras literárias já estabelecidas como a Ponte do rio Kwai 

e Os deuses vencidos (MORIN, 1969).  
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1.2 O Desenho Animado como Arte 

 

O desenho animado não surgiu como algo definido e em sua forma conhecida 

atualmente. Surgiu graças às mudanças e avanços tecnológicos ocorridos durante 

vários séculos e que caminha paralelamente à aventura humana. 

No berço do desenho animado, arte e tecnologia não andavam juntas. Na 

verdade, ela só teve condições de surgir após sucessivas inovações técnicas, assim 

como em outras áreas da arte como a pintura, música, etc. E estas, atreladas às 

inovações tecnológicas que ocasionaram seu desenvolvimento e manifestação como 

linguagem, considerando-a uma das definições de arte a se caracterizar como sendo 

união da técnica e linguagem e que se revela no âmbito de expressão (LUCENA 

JÚNIOR, 2009). 

Nas obscuras eras pré-históricas, encontramos as manifestações da pintura e 

da representação gráfica nas paredes das cavernas. Evoluindo de uma condição de 

magia para código social, força narrativa e o desejo formal com a arte (LUCENA 

JÚNIOR, 2009, p. 5). 

Voltamos a 1645, onde surgiu - a lanterna mágica – dispositivo que antecedeu 

- a câmara escura. Christiaan Huygens descreve a lanterna mágica em seus 

primórdios. Thomas Walgenstein a utiliza para espetáculos. E o padre jesuíta 

Athanasius Kircher usa com instrumento pedagógico na Alemanha em 1671. 

Basicamente a câmara escura evoluiu para a lanterna mágica: 

 

[...] um método de iluminação capaz de p`rojetar histórias, cenários 
fictícios, visões fantasmagóricas. Deixou o domínio da ciência e da 
astronomia para mergulhar nos do artifício, da representação, do 
maravilhoso, da ilusão (MANNONI, 2003, p. 36). 

 

Assim temos o entretenimento criado a partir das novidades tecnológicas. Em 

meados do século XVIII, a lanterna mágica era apenas um entretenimento itinerante. 

“[...] um brinquedo tecnológico sem maiores aspirações artísticas [...]” (LUCENA 

JÚNIOR, 2009, p 31). 

Uma curiosidade sobre como os raios das rodas das carroças giravam e 

criavam um efeito visual quando em movimento fez com que os cientistas estudassem 

o assunto. Em 1824, Peter M. Roget publicou um artigo chamado The persistence of 

vision with regard to moving objects, que estabelece que o olho humano retém uma 
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imagem por uma fração de segundo, enquanto outra imagem está sendo percebida 

(LUCENA JÚNIOR, 2009). Seguindo este princípio, surgiu o Taumatroscópio, um 

disco com uma imagem de cada lado do disco. Torcendo os barbantes amarrados, 

em lados opostos, o disco rotacionava gerando uma ilusão de ótica, criando uma curta 

animação. 

Émile Reynaud era um pintor, filho de um relojoeiro, que aperfeiçoou um 

aparelho chamado praxinoscópio que projetava figuras sobre um cenário através de 

espelhos e outras criações mecânicas. Neste aparelho rudimentar, criou-se o teatro 

óptico. Pauvre Pierrot, por exemplo, é um curto filme de animação de 1892 dirigido 

por ele. É composto de 500 quadros pintados individualmente e dura cerca de 15 

minutos. 

Seu outro espetáculo se chamava Pantomimas Luminosas e fez grande 

sucesso. Mais tarde, este procedimento foi superado pelos filmes fotografados a partir 

de 1900. Morreu pobre e no manicômio em 1918. Começava a existir um elo artístico 

na criação da animação, mas ainda era limitada e voltada pelo interesse da maquinaria 

envolvida no processo, assim este artista: 

 

[...] estava preso ao fascínio do instrumento, a sua própria novidade 
tecnológica, limitante artisticamente como qualquer tecnologia por si 
mesma. E, como sempre acontece com quem assim se comporta, foi 
subjugado por outra tecnologia mais avançada (LUCENA JÚNIOR, 
2009, p. 37). 

 

Por causa de Reynaud, a engenhosidade técnica e o talento artístico 

começavam modestamente os passos para a união entre estas duas esferas. 

Em 1826, foi inventada a fotografia pelos franceses Niepce e Daguerre, assim 

as primeiras pesquisas em sequência fotográfica foram iniciadas. Registrava-se a 

imagem através de uma caixa e de processos químicos para conseguir uma 

impressão do objeto fotografado. O instrumento para fotografar era chamada câmera 

obscura.  

A câmera é uma combinação de três recursos: um mecanismo de 
formação de imagem (lente ou orifício) a caixa vedada a luz (câmera 
obscura) onde deixamos entrar a luz e um material fotossensível [...] 
para gravar a imagem [...] (PRAKEL, 2010, p. 16). 
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 Edward Muybridge fazia estudos analíticos de movimento de humanos e 

animais. Utilizando a fotografia, o resultado de seu trabalho foi publicado em 1880 e 

mostrava poses fotografadas em sequência dos movimentos dos seres, tornando-se 

mais tarde referência para todos os animadores. 

O desafio de capturar movimentos em sequência foi aperfeiçoado por Hannibal 

Goodwin, que criou a emulsão sensível à luz sobre película flexível de celuloide. 

George Eastman aperfeiçoou a película de material fotossensível enrolando-o em uma 

bobina. O inventor americano Thomas Edson trabalhando com William Dickson 

desenvolveu o kinetoscópio, em 1891, com tecnologia de exibição por fitas e utilizava 

as películas fotográficas (LUCENA JÚNIOR, 2009). 

Mas em 1895, os irmãos Lumière foram os primeiros a projetar filmes na 

concepção de fotografias animadas, que era um aperfeiçoamento direto do 

mecanismo de Edison, e que culminou no impacto definitivo das imagens fotografadas 

em movimento. Nesse período, a inovação técnica ganhou a curiosidade do público.  

O cineasta Georges Mélies foi o precursor da técnica de animação por 

apresentar em seus filmes truques como se fossem espetáculos de magia. No início, 

o cinema era a ferramenta de expressão visual da realidade, em pouco tempo notou-

se que poderia não só exibir o real, mas adicionar fantasia e ilusão (LUCENA JÚNIOR, 

2009). Seu mais famoso trabalho foi o filme “Viagem à lua” (1902). 

Logo depois, James S. Blackton realiza o primeiro desenho animado, 

Humorous Phases of Funny Faces, em 1906. Assim as técnicas de filmagem e truques 

se agregavam para criar ambientes de fantasia e se popularizavam nas mídias. 

Filmava-se até uma determinada parte e acrescentava-se um objeto e continuava a 

filmagem, deste modo, quem assistisse ao filme ininterruptamente veria um objeto se 

materializar na mão de uma pessoa, como por mágica. Assim, os filmes de efeito 

tiveram seu ciclo com as transformações do mundo no século XIX. 

Com o passar do tempo, os espetáculos sobre efeitos perderam interesse, pois 

já eram de conhecimento público os truques realizados nos filmes em 1908. Foi 

preciso esperar mais quatro anos para que o artista estivesse no controle de seus 

meios de criação da sua própria expressão e linguagem (LUCENA JÚNIOR, 2009). 

Émile Cohl, francês, integrante de um grupo iconoclasta chamado Os 

incoerentes, desloca a atenção da técnica para a arte utilizando várias linguagens 

pictóricas em suas animações de metamorfose. Os elementos formais do desenho de 

animação de Cohl eram tratados com significado e propósito, utilizando 
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metamorfoses, como foi produzido o filme chamado “Fantasmagorie” de 1908.  

Manipulando linhas e formas em cada quadro fotografado por Cohl, uma figura se 

transformava em outra em pleno movimento e simulando o zoom, o efeito de 

aproximação e afastamento contextualizado com o roteiro da animação.  

A partir de 1912, Winsor McCay (1871–1934) estabelece o artista no controle 

de sua obra de animação, partindo do âmbito das histórias em quadrinhos onde já era 

um artista reconhecido pelos seus trabalhos. Ele uniu animação e arte; desenho e 

narrativa; e fez uso dos elementos formais e códigos visuais (LUCENA JÚNIOR, 2009, 

p.57). Transferiu o imaginário entre personagens humanos e animais. Aliás, o 

imaginário utilizado como forma e meio de criação é um elemento importante na 

composição do trabalho de animação. Seus notáveis trabalhos são How a mosquito 

operates e Gertie, a dinossauro de 1914. Nesse contexto, para que um produtor artista 

crie uma obra de arte é necessário dar importância às particularidades dos meios 

utilizados (ARNHEIM, 1957). 

Em 1914, surge o desenho sobre folhas de celuloide transparente criado por 

Earl Hurd, e que no Brasil é conhecido como acetato. Essa simples tecnologia resultou 

em um impacto enorme para a animação. O cenário e os personagens podem ser 

desenhados separadamente e tratados esteticamente de forma independente. Outro 

descobrimento foi a técnica de animação por rotoscopia descoberto pelos irmãos Max 

e Dave Fleischer em 1915, "pais" do personagem animado Koko, o palhaço. Abriam-

se novas oportunidades de exploração da animação, efeitos, movimentos e um debate 

sobre representação da natureza usando a animação por rotoscopia, resultando em 

um avanço técnico a serviço da arte. Seguindo este caminho aberto, em poucos anos 

veremos desenvolvimentos de personagens mais complexos como O gato Felix, 

criado por Otto Messmer em 1919. Trazendo o antropomorfismo a outro nível, estes 

animais seriam desenvolvidos a partir de sua condição subalterna para o estrelato, 

expressando metaforicamente o comportamento do homem. 

Paralelamente, outra técnica de animação se desenvolvia na Alemanha a partir 

do teatro de sombras chinesas na qual figuras articuladas de cartolina preta podem 

ser manipuladas sobre vidros coloridos pintados à mão e iluminados. Desenvolvido 

durante quatro anos de trabalho, a animadora alemã, Lotte Reiniger lançou a primeiro 

longa-metragem da história da animação Die abenteuer des Prinzen Achmed, em 

1926 (LUCENA JÚNIOR, 2009, p. 88). 
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O surgimento do estúdio Disney com seu inovador sistema de criação e 

produção iria aperfeiçoar e inventar métodos e outros processos de cunho artístico e 

técnico. Walt Disney tinha talento para o desenho e estudo em uma escola de arte, 

porém sua maior capacidade era a da comunicação, senso estético e organização 

narrativa. Em sua concepção, a animação é compreendida como arte do 

entretenimento por excelência (2009, p.98), e o personagem deveria ter vida e 

espírito.  Essas características afastaram o uso das gags ou a piada pela piada, 

abrindo caminhos para soluções mais criativas e todo tipo de métodos de colaboração 

entre equipes e processos técnicos. Tendo o camundongo Mickey como produto de 

seus esforços e o desenvolvimento dos princípios de animação pelos seus artistas. 

Forjava-se assim um modelo que viria a se tornar referência para a indústria e para a 

cultura geral (LUCENA JÚNIOR, 2009, p. 5). 

Como inovação, o estúdio Disney criou inúmeros departamentos 

especializados, como em uma linha de montagem em que cada fase acrescenta 

qualidade ao projeto. O departamento de criação de estórias era a mais importante, 

segundo Walt Disney, ele em si já era um sucesso como contador de estórias, pois 

fazia a plateia acreditar no sentimento do personagem nos curtas metragens que 

desenvolvia com sua equipe de estúdio, chamadas Sinfonias ingênuas. Disney 

gostava de conto de fadas e foi nesta categoria que ele conseguiu sucesso. 

 

Os contos de fadas oferecem várias vantagens: cheios de situações 
elaboradas, dramáticas, divertidas e edificantes, tem personagens fora 
do comum e oferecem boas soluções para questões morais que 
apresentam (SURRELL, 2009, p. 29). 

 

Na década de 1940, surgiu o estilo de animação do estúdio UPA (United 

Productions of América), criado por ex-integrantes da Disney e consequentemente 

com uma sólida formação técnica e artística. E seu estilo singular era a exploração 

gráfica e o rompimento total com o estilo tradicional de animação, tendo sido uma 

oportunidade criada pelos ganhos estéticos da arte moderna, possibilitada a partir do 

cubismo. Usando formas simples e geometrizadas, a representação humana, por 

exemplo, se torna irreal, mas ainda assim reconhecível. Assim, grandes estúdios 

como a Warner e a MGM criadores de Pernalonga e Tom e Jerry, respectivamente, 

foram se estabelecendo com diferenças criativas, estéticas e artísticas em suas 



31 

 

  

abordagens. Mas seria o estúdio de Walt Disney a levar a massa das pessoas aos 

cinemas atraindo crianças, jovens e adultos (LUCENA JÚNIOR, 2009).  

Tornando suas produções mundialmente reconhecidas. Milt Kahl, famoso 

diretor de animação da Disney na década de 1970, disse: “nossa animação difere de 

qualquer outra pessoa porque é crível. As coisas têm peso e os personagens possuem 

músculos e damos a eles a ilusão da realidade” (WILLIAMS, 2001, p. 5). 

O caminho do desenho animado foi trilhado pela tecnologia e depois acrescido 

de talento e visão artística que culminou no atual desenvolvimento desta arte. A 

animação dos desenhos da Disney evoluiu dos desenhos feitos a lápis e tinta, para o 

digital, feito em computadores.  

A ferramenta continua a evoluir para auxiliar a visão artística a superar limites 

criativos. Atualmente, por trás da animação, chips e códigos de programação dão 

condições de realizar os sonhos inimagináveis de um artista, que na época de 

Reynauld ou Cohl seriam impossíveis. 
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CAPÍTULO II 

O FEMININO E SEUS ARQUÉTIPOS 

 

Definir o conceito de arquétipo não é uma tarefa simples, antes de tudo é 

necessário apresentar o conceito de inconsciente coletivo. Como uma analogia, o 

inconsciente coletivo é o oceano, vasto, profundo e inexplorado. O arquétipo seria um 

iceberg da qual vemos apenas uma parte por estar emergida. A outra parte que está 

submersa é um mistério, pois não se sabe o tamanho verdadeiro do iceberg. 

Assim, os arquétipos são formas pré-existentes, ou modelos primordiais que se 

expressam em todo o tempo, lugar e aspectos. São exteriorizados em um 

comportamento instintivo gerado por determinado arquétipo (BOLEN, 1990). 

 

2.1 Os Arquétipos Femininos selecionados segundo a Psicologia Junguiana  

 

A definição do arquétipo é conhecida pelos estudos de Carl Gustav Jung, 

psicólogo alemão (1875-1961) que edificou o conceito do inconsciente coletivo, 

arquétipo, sincronicidade e individuação. Suas teorias contribuem para o estudo dos 

aspectos simbólicos da imagem e representação. Também é o criador da psicologia 

analítica. A palavra arquétipo é sinônimo de exemplo ou “na estrutura de Jung, 

estrutura universal proveniente do inconsciente coletivo que aparece nos mitos, nos 

contos e em todas as produções imaginárias do indivíduo”.  

Jung, cita Lévy-Bruhl, que utiliza o termo representações coletivas “[...] para 

designar as figuras simbólicas da cosmo-visão primitiva, poderia também ser aplicado 

aos conteúdos inconscientes, uma vez que ambos têm praticamente o mesmo 

significado” (JUNG, 2000, p. 17).  

Jung afirma que o termo arquétipo se torna mais compreensível ao se 

relacionar com os mitos, e esta premissa pode ser exemplificada tomando o exemplo 

do homem primitivo que não se interessa pelos fatos óbvios do ciclo do sol, o alvorecer 

e o pôr do sol apenas. Ele teve a necessidade, através de seu inconsciente, de 

mitificar o ciclo do sol, como se fosse o ciclo de um ser vivo ou um deus ou um herói 

(JUNG, 2000). 

O entendimento do arquétipo deve ser complementado com a definição do 

inconsciente coletivo proposto por Jung. “O inconsciente coletivo é uma parte da 
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psique que pode distinguir-se de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve 

sua existência à experiência pessoal, não sendo uma aquisição pessoal” (JUNG, 2000 

p. 53). O inconsciente pessoal é formado por experiências vividas individualmente e 

depois esquecidas ou reprimidas, ou seja, já estiveram conscientes. O inconsciente 

coletivo não é adquirido individualmente por não estar presente na consciência, mas 

sim na hereditariedade. O arquétipo preenche o inconsciente coletivo que se expressa 

através das representações do arquétipo (JUNG, 2000). 

Bolen, uma psicóloga junguiana, relata que os padrões culturais, impostoS pelo 

homem, recompensava ou punia as mulheres quando seguiam ou não os papéis 

sociais. Em sua trajetória profissional foi coletando dados que sugeriam que os papéis 

desempenhados pela mulher eram desvalorizados e limitados. Este entendimento 

levou-a a considerar a perspectiva junguiana e a perspectiva feminista, os arquétipos 

e os estereótipos culturais. 

Os mitos e contos de fadas continuam atuais, pois as situações que se 

apresentam e a trajetória dos personagens de modo geral se assemelham às 

vivências humanas de forma universal, tratam do arquétipo e do inconsciente coletivo 

de Jung. Nesses mitos, existem os heróis e cada um deles percorre a sua jornada 

mitológica, que segundo Campbell, é onde existem os arquétipos a serem 

descobertos e assimilados. E o conto de fadas exige de nós um pensamento simbólico 

que é: “[...] a capacidade de imaginar níveis de significação ligados a um único motivo 

ou ideia” (ESTÉS, 1995, p. 17), porque o conto de fadas pode ser interpretado de uma 

maneira diferente a cada nova leitura. 

Os sete arquétipos femininos propostos pela psicóloga junguiana Jean Shinoda 

Bolen são: 
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Figura 1- Deméter, o arquétipo da mãe, deusa maternal 

 

Fonte: Theoi.com3 

 

Deméter era a deusa do cereal, nutridora e mãe. Ela presidia as abundantes 

colheitas. Quando Hades sequestrou sua filha Perséfone, vagou sem parar para 

procurar sua filha, abandonando a colheita e deixando as terras inférteis (BOLEN, 

1990). 

 

Figura 2 - Perséfone, o arquétipo da filha 

 

  

3 THEOI.COM. Flora Maggiore. Disponível em: < http://www.theoi.com/Gallery/S3.5.html>. Acesso 
em: 20 mar.2017.  
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Fonte: Theoi.com4 

 Perséfone era conhecida com a jovem (Core), tinha aspecto jovem, 

complacente e passiva na atitude. Era a filha que quer agradar a mãe. Outro aspecto 

é a da Rainha do inferno, amadurecimento, mulher receptiva e associada à fertilidade. 

Filha de Deméter, foi sequestrada por Hades, casando-se à força quando era Core 

(BOLEN, 1990). 

Figura 3 - Hera, arquétipo da esposa 
 

 
 

Fonte: Theoi.com5 
Hera, a deusa do casamento, do compromisso. Esposa de Zeus. Seus 

símbolos eram a vaca, a Via-Láctea, a pena da cauda do pavão, o lírio. Com Zeus 

teve o filho Ares. E sozinha gerou Hefesto, deus da forja. Hera tinha três aspectos 

venerados nos templos gregos. “[...] Hera Partenos, na primavera, Hera Teleia no 

verão e no outono Hera, a realizadora, e tornava-se Hera Chera (Hera, a viúva) no 

inverno [...] (BOLEN, 1990). Representava a mulher jovem (virgem), perfeita (casada) 

e viúva (separada de Zeus). 

 

  

4 THEOI.COM. Gallery. Persephone. Disponível em: 
<http://www.theoi.com/Gallery/S14.1.html>. Acesso em: 20 mar.2017.  

 
5 THEOI.COM. Gallery. Hera. Disponível em: <http://www.theoi.com/Cult/HeraCult.html>. Acesso em: 
20 mar.2017. 
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Figura 4 - Afrodite, o arquétipo da amante 

 

Fonte: Theoi.com6 
 

Afrodite é a deusa do amor e da beleza, era filha de Zeus e Dione. Era esposa 

de Hefesto, mas tinha como amantes Ares, deus da guerra; e Hermes, o mensageiro 

dos deuses. Considerada uma deusa alquímica que simboliza o poder de 

transformação e de criatividade do amor, combina características das deusas virgens 

(Atena, Artêmis e Héstia) (consciência enfocada) e das vulneráveis (Hera, Deméter e 

Perséfone) (consciência receptiva) (BOLEN, 1990).  

 

  

6 THEOI.COM. Gallery. Afrodite. Disponível em: <http://www.theoi.com/Cult/AphroditeCult.html>. 
Acesso em: 20 mar.2017. 

http://www.theoi.com/Cult/AphroditeCult.html
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Figura 5 - Artêmis, o arquétipo da irmã e competidora 

 

Fonte: Theoi.com7 
 

Artêmis nasceu da união de Zeus e Leto. Tiveram dois filhos Artêmis e Apolo. 

Exímia no arco e flecha, quando viu o sofrimento de sua Mãe, no nascimento de seu 

irmão, Artêmis jurou não casar. Era vista como uma divindade do exterior, das 

florestas e campos, distante da polis e próxima da natureza. Seus símbolos eram o 

arco e flecha, a lua, urso, a corsa e o javali. Sempre vinha em socorro de sua mãe 

(BOLEN, 1990). 

Figura 6 - Atena, arquétipo da estrategista 

 

  

7 THEOI.COM. Gallery. Artemis. Disponível em: 

<http://www.theoi.com/Cult/ArtemisCult.html>. Acesso em: 20 mar.2017. 
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Fonte: Theoi.com8 

Atena é a deusa da sabedoria e das artes, estrategista, defensora das cidades. 

Defensora do pai, Zeus. Em uma passagem mitológica, a deusa é desafiada em uma 

competição de tecelagem por uma mortal chamada Aracne, ela conseguiu igualar a 

qualidade de seu trabalho ao da deusa. Atena reconheceu a qualidade da mortal, mas 

não a perdoou quando viu a tapeçaria desenhada, representando Zeus e seus casos 

de amor indecorosos entre as deusas. Atena transformou a jovem em uma aranha, 

para que tecesse pelo resto de sua vida (BOLEN, 1990). 

 

Figura 7 - Héstia, o arquétipo da protetora do lar 

 

Fonte: Theoi.com9 
 

Hestia é a deusa da lareira e do templo. Era representada como o centro ou 

círculo, simbolizava a experiência interior subjetiva da mulher. Era idolatrada por 

cuidar do lar e proteger os templos (BOLEN, 1990). 

Em seu estudo, Bolen (1990) divide as deusas em três classes: “as deusas 

virgens, as deusas vulneráveis e as deusas alquímicas ou transformativas”. Desta 

forma, os sete arquétipos femininos ficam divididos em: 

As deusas Atena, Artêmis e Héstia representam a qualidade da independência 

e autossuficiência. Este grupo é chamada de deusas virgens, Atena é a deusa da 

  

8 THEOI.COM. Gallery. Atenas. Disponível em: <http://www.theoi.com/Cult/AthenaCult.html>. 

Acesso em: 20 mar.2017. 

9 THEOI.COM. Gallery. Hestia Giustiniani. Disponível em: <http://www.theoi.com/Gallery/S13.1.html>. 
Acesso em: 20 mar.2017. 
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sabedoria, protetora de vários heróis e considerada a melhor estrategista na batalha. 

Artêmis, a arqueira certeira e protetora dos animais. Héstia, protegia e iluminava as 

casas. Enquanto Atenas e Artêmis representam a meta direcionada e o pensamento 

logico. Héstia engloba o foco para o interior, o centro espiritual da personalidade de 

uma mulher (BOLEN, 1990).  

Hera, Deméter e Perséfone, as deusas vulneráveis, representam o arquétipo 

direcionado para o relacionamento e também fazem o papel tradicional de esposa, 

mãe e filha. Expressam a necessidade que as mulheres têm de adoção e vínculo. 

Hera a deusa do casamento (BOLEN, 1990). 

Afrodite, a deusa do amor e beleza, tem o foco na intensidade das relações, 

criatividade e mudança. Seu mito é de relacionamentos de sua própria escolha. Tinha 

autonomia como uma deusa virgem, mas nos relacionamentos, era uma deusa 

vulnerável. 

A partir do mitológico grego, estes mitos “apontam o que é o principal para elas 

e apregoam utilizando a metáfora, o que uma mulher possuindo características 

semelhantes as deusas deve proceder” (BOLEN, 1990). 

A expressão das deusas aqui destacadas pode ser encontrada nos contos de 

fadas, mitos e sonhos. Na vida real nem sempre certos arquétipos podem ser 

permitidos, nas sociedades patriarcais. E em todos estes arquétipos encontram-se as 

imagens positivas e negativas, os estereótipos (BOLEN, 1990).  

 

2.1.1 Os Estereótipos 

A cultura de uma sociedade afeta os papéis dos mitos e pode ter maior ou 

menor expressão. Estes mitos podem se tornar estereótipos passíveis de serem 

interpretadas com diferentes qualidades: 

 

Os estereótipos de mulheres são imagens positivas ou negativas de 
arquétipos de deusas. Nas sociedades patriarcais os papéis aceitáveis 
são os da jovem (Perséfone), da esposa (Hera) e da mãe (Deméter). 
Afrodite é considerada “a prostituta” ou “a sedutora”, o que é uma 
distorção e desvalorização da sensualidade e sexualidade desse 
arquétipo. Uma Hera positiva ou raivosa torna-se mulher “briguenta”. 
E algumas culturas, passadas e presentes, negam fortemente a 
expressão de independência, inteligência ou sexualidade nas 
mulheres - tanto que quaisquer sinais de Artêmis, Atenas e Afrodite 
devem ser abrandados (BOLEN, 1990, p. 50). 

 

A indústria dos desenhos animados utiliza em maior ou menor grau 

estereótipos nos personagens dos desenhos, sejam eles protagonistas ou 
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antagonistas. No caso das figuras femininas, o comportamento e o aspecto visual 

dizem subjetivamente o que esperar das personagens, sem antes as conhecermos 

bem, criamos a expectativa do gênero (ADICHIE, 2015). 

Nos contos de fadas também podemos encontrar evidências dos estereótipos, 

como descreve Bettelheim, a respeito da origem conto de Cinderela na China do 

século IX d.C.  

[...] o estereótipo comum contrastava com a grandeza do homem com 
a pequenez da mulher, e o pezinho da heroína a tornaria 
especialmente feminina. O fato de ter pés tão grandes que eles não 
cabem no sapato torna as meias irmãs mais masculinas do que 
Cinderela – portanto menos desejáveis (BETTELHEIM, 1980, p. 368). 

 

Nas produções midiáticas encontramos estereótipos de todos os tipos e no 

desenho animado não é exceção. Surrell (2009, p.20, grifo nosso) coleta uma frase 

de Disney, que precisava de “[...] uma estória realística, pragmática em que as 

pessoas possam se identificar [...”]. A estória seria Branca de Neve e os sete anões 

de 1937, a princesa bondosa, compassiva, submissa, o estereótipo da mulher boa que 

foge da rainha má, vaidosa, manipuladora, sedutora, o estereótipo da mulher má. 

 

2.1.2 Os Contos de Fadas 

Os contos de fadas sempre são fontes de inspiração dos desenhos animados 

da Disney. Nelas, as imagens arquetípicas se sobressaem e ganham contornos, 

feições e cores, que são eternamente lembrados por crianças e adultos, resistindo ao 

tempo. Ouve-se uma vez, outra, e mais outra, seja em um livro ou na tela de cinema, 

muda-se a roupagem, mas a essência se mantém inabalável, atravessando o zeitgeist 

(Espírito do Tempo). A polissemia de um conto de fadas nos permite abordar ideias, 

símbolos e significados, existindo no imaginário e no inconsciente coletivo (ESTÉS, 

2005). 

Tomando o exemplo de Charles Perrot, do conto de Chapeuzinho Vermelho 

(1697), que tem origem em um relato da Galícia, colhida de várias pessoas, e como 

todo conto de fadas ele provém de inúmeras fontes. Existe a variante dos irmãos 

Jacob e Wilhelm Grimm, publicado em 1812, colecionadores dos mais diversos contos 

da Europa, cuja versão de Chapeuzinho teve um final feliz. Diferente da versão de 

Perrot, mais trágica e de fundo moral. O escritor era membro da corte francesa do rei 
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Luís XIV. Tentou várias carreiras profissionais acabando por se estabelecer como 

arquiteto, sendo bem-sucedido e apadrinhado percebeu o gosto da elite por colecionar 

estórias de cunho popular (HUEK, 2016). 

Os contos de fada retratam um mundo perfeito onde o bem sempre vence o 

mal, entretanto os contos originais são repletos de violência e morte, com o passar do 

tempo, estes elementos foram extraídos das estórias. Contribuiu para a popularidade 

dos contos de fada o hábito de se contar estórias, entre camponeses na Europa 

medieval do século XVI (HUECK, 2016). 

No início do século XIX, os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm começaram a coletar 

os contos com o intuito inicial de compilar estórias alemãs. Plano que não deu certo, 

pois inúmeros contos tinham semelhanças em seu roteiro e alguns dos mais 

conhecidos vieram da França já por serem populares. Em pesquisas posteriores, os 

irmãos Grimm buscaram contos da Itália e Ásia e do oriente e descobriram que muitos 

tinham seus equivalentes na Europa.  

Os contos de fadas variam de cultura para cultura, mas em comum possuem a 

mesma matéria-prima, as inquietações humanas; os sentimentos de amor, ódio, 

coragem, medo, gratidão, cobiça, etc. Sentimentos comuns que geram estórias com 

enredos similares em locais diferentes do planeta. Assim, detalhes idênticos entre as 

narrativas aparecem em períodos cronologicamente distantes (HUEK, 2016). 

Descrevendo as origens dos contos de fada na história humana, Huek cita duas 

possibilidades para tal semelhança. Uma delas é a possibilidade de transmissão do 

conhecimento por contato entre as civilizações, ocorrido em algum contexto. E outra 

possibilidade é o aparecimento simultâneo e autônomo em sociedades distintas. O 

aparecimento simultâneo caracteriza o conceito dos arquétipos armazenados no 

inconsciente coletivo (HUEK, 2016). Quando as pessoas ouvem ou leem um conto de 

fadas, elas não simplesmente ouvem ou leem, mas lembram de ideais inatos, 

sentimentos conhecidos que estão ocultos (ESTÉS, 2005). 

 Voltando para 1810, os Grimm se interessaram em adaptar os contos de fadas 

para crianças, fazendo inúmeras modificações que refletem nas versões modernas. 

Atenuando a violência e morte, trocando a mãe pela madrasta (HUECK, 2016). O 

sucesso de sua publicação abriu uma oportunidade aos Grimm de tornar todo o 

trabalho feito em algo altamente rentável.  
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Anos depois foi Walt Disney que definiu novo tratamento aos contos de fadas, 

dando um conceito visual bem estudado, eliminando de vez a violência, situações 

macabras e injetando os ingredientes atuais, o bem vencendo o mal e o final feliz. 

 
O conto de fadas é orientado para o futuro e conduz a criança em - 
termos que ela possa entender tanto na sua mente consciente e 
quanto na inconsciente - a abandonar seus desejos de dependência 
infantil e a alcançar uma existência independente mais satisfatória 
(BETTELHEIM, 1980, p. 19).  

  

Os contos de fadas impregnados com conteúdo simbólicos servem de alertas 

e ensaios para a vida que segue, apesar das adversidades, dão esperança não só 

para crianças, mas para os adultos também. 

 

2.2 Representações do Imaginário da Mulher 

 

A representação como instrumento para análise cultural e social é pertinente 

para entender um determinado contexto e identificar uma identidade social em um 

grupo ou classe de pessoas em determinado recorte no tempo. Assim existindo vias 

duplas de tendências, uma delas em revelar a relação de poder e dominação impostas 

que podem ser aceitas ou não. E a segunda como recorte social e a representação 

que um grupo exibe de si mesmo, demonstrando características que os tornam uma 

unidade homogênea. Nesta relação com a representação, os símbolos e seus 

significados contribuem para a percepção de convenções entre o signo, objeto e 

temporalidade. “[...] A representação pode ser expressa em palavras, imagens 

diversas. A literatura e a iconografia são, portanto, fontes privilegiadas para os estudos 

sobre o imaginário social [...]” (SANTOS; MATOS; FARIA; MATOS, 1998). 

No campo do imaginário, a representação se apresenta em percepções 

específicas, pois cada sociedade constrói seu imaginário tomando parte nos 

segmentos sociais. 

Assim, as imagens midiáticas podem representar simbolicamente o imaginário 

de um povo, de um segmento social, de um gênero etc. Dada as inúmeras 

manifestações linguísticas e midiáticas, há que se manter ou ressignificar suas 

representações e ideologias. 

O imaginário da sociedade sobre a mulher é muito estudado, por exemplo, sob 

a forma de relações de poder entre homens e mulheres na sociedade. Historicamente 
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inserida no tempo e espaço definido, ou em sua trajetória histórica, sendo excluída da 

participação dos fatos e registros históricos importantes, embora, o livro de Michele 

Perrot, Os excluídos da história, nos esclareça: 

O sucesso da dominação simbólica dependerá, portanto, do controle 
dos circuitos de produção e difusão dos imaginários sociais pelos 
poderes constituídos. [...] o êxito na manipulação de imaginários será 
restrito, sendo eficaz apenas quando se basear naquilo que [...] 
denomina “identidade de imaginação” - ou seja, quando possuir a 
capacidade de fazer sentido para um determinado grupo social 
(PERROT, 2003-2004, p. 54). 

 

Segundo Le Breton, o corpo é político, pode exibir quaisquer condições sociais, 

pobreza ou riqueza. O corpo não é exclusivamente um organismo biológico, mas 

adquire utilidades sociais graças aos sentidos que interagem com o meio externo. O 

contexto social constrói o homem e a mulher (LE BRETON, 2007). 

 

2.3 Aspectos Visuais das Personagens 

 

O autor da pesquisa trabalhou em estúdios de animação, em produções como 

Asterix e os Vikings e Peixonauta, e afirma que os conceitos do desenho e pintura são 

aplicados na prática na linha de produção desenvolvida por Disney, seja em uma 

produção de cinema ou em televisão. 

 

2.3.1 A Criação de uma Personagem e do seu Arquétipo. 

 

A personagem do desenho animado se origina do ato do desenho, seus 

aspectos formais garantem o reconhecimento de uma forma humana, a cor nos 

permite distinguir valores tonais e interpretar consciente e inconscientemente 

diferenças e simbólicas, hierárquicas etc. Arnheim propõem a existência de forças 

perceptivas que existem e interagem nos campos psicológicos e físicos do ser 

humano (ARNHEIM, p. 9, 1980). Ainda este autor identifica outras características 

perceptivas do olhar; configuração, forma, luz e sombra e a cor. 

Traduz-se como a linguagem visual, compreendendo inúmeros elementos 

perceptíveis. “[...] a linguagem visual é tão mais universal que sua complexidade não 

deve ser considerada possível de superar [...]” (DONDIS, 2007). 
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No processo de criação de um personagem seja adaptação ou criação inédita 

pode ocorrer do texto (conto, mitos, idéias, rascunhos, etc.) para o desenho em si. 

Estudo em rascunho de Mérida existe mais detalhamento no desenho, 

posteriormente será simplificado. 

 

Figura 8 - Duas propostas para Mérida a protagonista 

 

Fonte: The art of  Brave 
. 

Figura 9 - Mérida, próxima da sua aparência final 

 
Fonte: The art of  Brave 

 

Segundo Arnheim (1990), a experiência visual é dinâmica: “O que uma pessoa 

ou animal percebe não é apenas um arranjo de objetos, cores e formas, movimentos 

e tamanhos. É, talvez, antes de tudo, uma interação de tensões dirigidas [...]”. Em 

Dondis, sobre as formas básicas, o quadrado, o círculo e o triangulo: “[...] ao quadrado 

se associam enfado, honestidade, retidão e esmero; ao triângulo, ação, conflito, 

tensão; ao círculo, infinidade, calidez, proteção” (DONDIS, 2007). Existem significados 
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nas formas mais elementares, estas são utilizadas para criar personalidade e evitar a 

homogeneização das aparências dos personagens. 

 

Figura 10 - Formas geométricas distinguem os personagens 

 

Fonte: The art of  Brave 
 

Um rosto desenhado com linhas curvas no caso de Branca de Neve ou Mulan 

confere ao desenho um aspecto bondoso, delicado e feminino. Um desenho como o 

rosto da rainha má de Branca de Neve e os sete anões ou da madrasta Tremaine do 

desenho Cinderela possui contornos retos, passando a impressão de algo mais 

agressivo e duro. “[...] o conhecimento em profundidade dos processos perceptivos 

que regem a resposta aos estímulos visuais intensifica o controle do significado” 

(DONDIS, 2007, p. 29). A linguagem do desenho, isto é, suas formas e contornos, 

fornece condições perceptivas sobre comportamento e tendências. 

Outros fatores que influem na personalidade referem-se a qual modelo seguir 

(arquétipo). E qual a sua função? Será uma heroína orgulhosa e corajosa? Ou uma 

heroína tímida, mas com espírito de aventura? Ou a vilã? Ou a melhor amiga do herói? 

São decisões tomadas em conjunto com roteiristas e produtores que através de 

referências mitológicas e arquetípicas definem a personagem. Esta equipe de criação 

deve definir a essência de cada personagem e mantê-la consistente por toda a trama. 

No início da estória da Branca de Neve e os sete anões, percebe-se a protagonista 

sendo delicada e bondosa. A antagonista fria e calculista. Seria difícil imaginar uma 

princesa como Branca de Neve agressiva e mal-humorada, reclamando de seu 

trabalho. E ainda a rainha má tratando seus serviçais de modo alegre e sendo gentil 

e bondosa com os animais. Assim as decisões que as personagens tomam seguem 

sua essência, demarcando suas características primordiais. 
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Propp (2006) estudou inúmeros contos de fadas de origem russa e identificou 

semelhanças entre as funções dos personagens. Estes são criados para contribuição 

do andamento da estória e de sua interação com o protagonista. Algumas delas são: 

o herói buscador, o herói vítima, malfeitor que persegue o herói, malfeitor que causa 

dano ao herói. Muitas funções se assemelham com elementos dos mitos. De um modo 

simplificado observa-se em Mulan a heroína que vai à guerra no lugar de seu pai, 

tendo um guardião e ajudante Mushu, o dragão atrapalhado e engraçado. A heroína 

tem três amigos do exército, nota-se que cada um deles possui um temperamento, e 

um aspecto formal diferente, um gordo, um magro e um baixinho. Todos possuem 

aparência caricata. Ao contrário do comandante de Mulan, com porte atlético e 

desenhando de forma máscula. O vilão da estória de Mulan é atlético, tem um aspecto 

agressivo, sua aparência e seu comportamento brutal denotam ser um vilão 

implacável e perigoso. Assim como Mulan é acompanhada do dragão Mushu, o vilão 

tem a companhia de uma ave de rapina, de aparência agressiva. Estas diferenciações 

podem ser apreciadas em Valente, pois os três jovens irmãos de Mérida sempre a 

ajudam. E os três clãs que visitam o reino de Mérida fazem uma confusão hilária no 

castelo, fazendo com a bruxa da floresta a parte cômica. O perigoso antagonista é o 

urso negro Mor`du, cuja presença inspira medo e terror.  

 

2.3.2 As Cores 

 

Utilizar a cor em um desenho animado é estar no campo da emoção, dos 

sentimentos e na polissemia simbólica deste vasto assunto. A capacidade de ver e 

perceber as cores - realizada pelos processos biológicos do olho humano - permite 

esta experiência sensorial. Assim a arte da animação também se vale deste recurso. 

Pela definição de Dondis (2007) sobre a cor, temos:  

 

A cor está, de fato, impregnada de informação, e é uma das mais 
penetrantes experiências visuais que temos todos em comum. 
Constitui, portanto, uma fonte de valor inestimável para os 
comunicadores visuais. [...] a tudo associamos um significado [...] 
(DONDIS, 2007, p.38). 
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O impacto visual de um protagonista vem da combinação do estilo grafico e das 

cores. Por meio das cores, o personagem ganha vida e significado. “[...] cores e 

sentimentos não se combinam ao acaso nem são uma questão de gosto individual – 

são vivências comuns que, desde a infância, foram ficando profundamente enraizadas 

em nossa linguagem e em nosso pensamento [...]” (HELLER, 2013, p. 21). 

No aspecto psicológico, as cores são uma realidade sensorial. Atuam sobre a 

emotividade humana, as cores produzem uma sensação de movimento, uma dinâmica 

envolvente e compulsiva. Desde a antiguidade o homen tem dado um significado 

psicologico às cores. Elas são os estímulos psicológicos para a sensibilidade humana 

(FARINA, 1986). 

Se o personagem tem um determinado comportamento, pode-se escolher 

cores com atributos psicológicos do personagem. Mérida tem os cabelos vermelhos,  

“ [...] representa o fogo, dissipa o frio e as forças da escuridão [...]” e a roupa azul, “[...] 

o azul é o ceú, [...] água que dissolve o fogo, [...] ao azul pertencem [...] qualidades 

femininas, como passividade, reserva, busca por harmonia, amor à ordem [...]” 

(HELLER, 2013) (fig. 11). Os objetos em torno dos personagens também transmitem 

significados, sobretudo quando manipulados pelos mesmos, como a maçã oferecida 

pela bruxa à Branca de Neve. Em Moana, a deusa destruidora Te Ká com sua 

aparência agressiva e a cor vermelha da lava em seu corpo. A cor vermelha sempre 

presente quando aparece o perigo e sugere uma atenção redobrada. 

Faz-se necessário estudar as cores do personagem e o ambiente onde ele 

interage, buscando destacá-lo através dos contrastes entre as cores (fig. 11 e 12). 

 

Figura 11 - As cores devem contrastar 

 

Fonte: The art of  Brave 
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A direção do foco da luz sobre as cores realça o momento dos personagens, 

com efeitos dramáticos. (fig. 12).  

 

Figura 12 - O foco da iluminação define onde olhar 

 

Fonte: The art of  Brave 
 

Diferentes culturas atribuem diferentes significados às cores. E no cinema as 

cores ganham um significado profundo. Enfatiza certas características e provoca ou 

reforça respostas emocionais da audiência (FRASER, 2007). 

A partir dessas pistas visuais, é possivel discernir elementos do protagonista, 

do antagonista e do universo em torno, reforçando o aspecto mítico da aventura de 

seus personagens nos desenhos animados dessa pesquisa.   
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CAPÍTULO III  

A TRAJETÓRIA DA HEROÍNA  

 

3.1 O mito do Herói em Campbell 

 

Joseph Campbell definiu o herói como sendo “[...] alguém que deu a própria 

vida por algo maior que ele mesmo” (CAMPBELL, 1991). Através da partida e de um 

retorno é construída a sua jornada. E o mito em si se mescla com a psicologia, a 

história e o conto de fadas (CAMPBELL, 1991). Segundo Campbell, segue a definição 

dos mitos: 

 

Os mitos são metáforas da potencialidade espiritual do ser humano, e 
os mesmos poderes que animam nossa vida animam a vida do mundo. 
Mas há também mitos e deuses que têm a ver com sociedades 
específicas ou com as deidades tutelares da sociedade. Em outras 
palavras, há duas espécies totalmente diferentes de mitologia. Há a 
mitologia que relaciona você com sua própria natureza e com o mundo 
natural, de que você é parte. E há a mitologia estritamente sociológica, 
que liga você a uma sociedade em particular. Você não é apenas um 
homem natural, é membro de um grupo particular. Na história da 
mitologia europeia é possível ver a interação desses dois sistemas 
(CAMPBELL, 1991, p. 43). 

 

E possui quatro funções: (1) a mística, em todo o mundo os mitos envolvem-se 

em um mistério, algo a descobrir; (2) a cosmológica a dimensão da ciência 

demonstrando como é o universo e como ele funciona; (3) a sociológica, valida e 

legitima a ordem social e cultural; e (4) a pedagógica, como viver ou os ensinamentos 

que cada mito fornece (CAMPBELL, 1995). 

 Como o mundo é organizado o mito da criação, a vida e a morte são temas 

comuns a todas as civilizações (CAMPBELL, 1995). A partir destes estudos, este autor 

elaborou o mito do herói. Consistindo de forma geral de três momentos. O chamado, 

os testes e o retorno. Cada momento contém características próprias. 

(O Chamado) toda aventura tem um começo: o chamado do herói. Ele é 

iniciado por erro, desejo ou conflito interno. Este momento equivale à morte do 

personagem, para o nascimento do herói. O chamado é anunciado sombriamente, 

causando danos para o mundo do herói e revelado por uma figura misteriosa, em “uma 
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região que possua tesouros, perigos e que é uma terra distante, um reino subterrâneo, 

a parte inferior das ondas, uma ilha remota. Mas sempre é um lugar habitado por seres 

estranhamente fluidos e polimorfos, tormentos inimagináveis, façanhas sobre-

humanas e delícias impossíveis” (CAMPBELL, 1995).  

(Os Testes) assim, ao cruzar o limiar, o herói passa por uma sucessão de 

provas: a aventura. Esta jornada pode ser guiada por uma mulher, que apesar de ser 

seu guia, ela não é maior do que ele, mas é capaz de guiá-lo e o leva para uma posição 

que ele jamais conseguiria sem ela. Ou guiado por um homem, que o guia para um 

mundo mais amplo, o iniciando em técnicas, obrigações ou mostrando sua vocação, 

mostrando os símbolos do ofício (CAMPBELL, 1995). 

(O Retorno) marca o fim da busca do herói e seu retorno com o troféu, trazendo 

símbolos de sabedoria, ou benefícios para seus semelhantes, apoiado por seus 

protetores sobrenaturais, mostrando o sucesso que todo ser humano pode alcançar. 

Assim ele retorna de um mundo desconhecido e completa sua jornada, passando a 

aceitar a vida real e renascendo como uma pessoa melhor (CAMPBELL, 1995). 

 

Figura 13 - Os ciclos da jornada do herói 

 

Fonte: Heróis e Mitos10 

  

10 HEROISEMITOS. Disponível em: http://www.heroisemitos.com.br/2012/12/a -jornada-
do-heroi.html> Acesso em: 20 mar.2017.  
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Esta disposição cria um paradigma para a estória de um herói , 

utilizado como ramo principal, de onde outros subtramas e estórias 

secundárias ligadas à principal ocorrem (SURRELL, 2009). 

 

Muitos heróis de contos de fadas, num ponto crucial de seu 
desenvolvimento, caem num sono profundo ou renascem. Cada novo 
despertar ou renascimento simboliza a conquista de um estado mais 
adiantado de maturidade e compreensão. É uma das formas do conto 
de fadas estimular o desejo de um sentido mais elevado na vida: uma 
consciência mais profunda, mais autoconhecimento e maior 
maturidade (BETTELHEIM, 1980, p. 368). 

 

Campbell conseguiu articular claramente algo que sempre existiu, ou seja, os 

princípios de vida adaptado na estrutura das estórias (VOGLER, 2006).   

Ainda em Vogler, ele relata que a jornada do herói é criticada por ser uma teoria 

masculina, originária na cultura guerreira dominada pelos homens:  

 

[...] pode haver algum viés masculino embutido na descrição do ciclo 
do herói, já que muitos de seus teóricos eram homens [...] e não 
consigo ver o mundo senão pelo filtro do meu gênero. Ainda assim, 
tentei levar em conta e explorar as maneiras em que a jornada da 
mulher difere da dos homens [...] (VOGLER, 2006, p. 20). 

 

Existindo, obviamente, diferenças biológicas, psicológicas e anseios diversos 

entre homens e mulheres. Vogler propõe existir uma diferença entre as jornadas do 

masculino e do feminino. A jornada do homem é mais linear. A jornada da mulher se 

desenvolve de forma espiral do interior para o exterior (VOGLER, 2006).  

Sejam os heróis, mulheres ou homens “Os temas são atemporais, e a inflexão 

cabe à cultura” (CAMPBELL, 1991, p. 29). As jornadas permitem diferentes 

interpretações, mas mantém elos comuns, um caminho de provações e no final 

crescimento e evolução. 
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3.1.2 Final Feliz 

 

A partir dos anos 30 e após o final da segunda guerra mundial, com avanços 

tecnológicos, transformações quantitativas e qualitativas na sociedade ocidental, 

sobretudo dos Estados Unidos, seguido pelos outros países ocidentais, as relações 

de trabalho e lazer subiram de patamar. A elevação da possibilidade de consumo e a 

promoção da vida privada permitiram o surgimento de novas aspirações e ideais, a 

meta da boa vida, do amor ideal, lazer e felicidades (MORIN,1969). 

O final feliz ou happy end, nos desenhos da Disney e da cultura de massa 

ocidental, tem uma ideia mítica em comum a respeito da felicidade: o trabalho 

incessante, as ondulações da vida e a ideia da busca da felicidade ainda em tempo. 

Na projeção desta mitologia existem: 

 

[...] os conflitos tradicionais entre o interesse pessoal e o interesse 
público, o amor e o dever persistem, mas esses conflitos são 
consideravelmente reduzidos em relação ao antigo imaginário, e 
encontram, na maior parte dos casos, uma solução feliz na qual a 
realização privada não é sacrificada[...] (MORIN, 1969, p. 132). 

 

Walt Disney percebeu que a plateia e os críticos indicaram as duas qualidades 

diferenciais dos desenhos animados de sua companhia, a estória e os personagens. 

E adaptar contos de fadas ao seu ideal moral seria sua marca, Disney achava “[...] 

que as versões literárias dos contos eram fracas e contadas com rapidez [...]”. Ele, 

então, adaptou os contos de fadas para serem convertidos em filmes e ainda mudou 

o final das estórias. Com esta liberdade criativa (SURRELL, 2009), a Disney 

acreditava que a versão para a tela devia enfatizar o plano da história e os valores 

morais principais transmitidos pelos grandes contos de fadas” (SURRELL, 2009, p. 

28). Afastando do universo o fracasso, o fim trágico do herói e atraindo um final mais 

providencial para a heroína, o herói, o êxito e sucesso nos cumprimentos de objetivos, 

no casamento e na obtenção de riquezas. 

“O happy end é a eternização de um momento de ventura em que se encontram 

enaltecidos um amplexo, um casamento, uma vitória, uma libertação” (MORIN, 1969, 

p. 132). Este ato final marca a comemoração do presente, o hedonismo da civilização 

contemporânea, e nos faz esquecer o passado e futuro (MORIN, 1969).  
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CAPÍTULO IV 

FILMES, HEROÍNAS E ANTAGONISTAS 

 

4.1 “Branca de Neve e os Sete Anões” (1937) 

 

Branca de Neve, protagonista de 14 anos de idade, conhecida como a mais 

bela, sonhadora e romântica. Sua madrasta é a rainha do reino. 

Rainha Má/bruxa, antagonista que possui doentia inveja e usa sua magia negra 

para prejudicar Branca de Neve, sua enteada. 

Os Sete Anões, Mestre, Dunga, Atchim, Zangado, Feliz, Dengoso e Soneca. 

Os anões trabalham em uma mina de diamantes e acabam fazendo amizade com a 

princesa. 

O Príncipe se interessa por Branca de Neve.  

O Espelho Mágico, objeto místico que possui um espírito em seu interior e 

sempre fala a verdade para as indagações da Rainha.  

O caçador serve a Rainha Má, cumprindo suas ordens. 

  

Em (1’:41”) um livro de rico acabamento se abre mostrando a primeira página. 

Começa com “Era uma vez...”, assim se introduz a estória de Branca de Neve. Em 

(2’:34”), a Rainha Má comanda o seu espelho mágico, ordenando-o que fale com ela. 

Em (3’:10”), o rosto misterioso surge no espelho. A rainha indaga quem é a mais bela 

de todo o reino. O espelho diz ser outra donzela, apesar de a rainha ser famosa pela 

sua beleza. Desejosa por saber sobre sua concorrente, a rainha pergunta como é esta 

mulher. O espelho diz ter lábios cor de rosa, cabelos negros como ébano e pele branca 

como a neve. Surpresa, a rainha percebe ser Branca de Neve. 
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Figura 14 - A rainha Má quer saber quem é a mais bela 

 

Fonte: Captura de tela  

A Rainha Má é a primeira personagem a aparecer, com sua coroa dourada 

representa a realeza e a riqueza. Ela usa um manto negro sobre um vestido de cor 

violeta ou púrpura, cor simbólica da magia e do poder.  

A cor púrpura era usada por reis e poderia ser obtida por técnicas complexas e 

de matéria-prima difícil de encontrar. Era reservada exclusivamente para a nobreza. 

Usando uma espécie de capuz preto, não é possível ver seus cabelos ou sua cor. A 

cor preta representa o mistério, a morte, a negação (talvez de sua bondade) e 

elegância. 

Através do arquétipo de Afrodite, a Rainha Má tem consciência de sua beleza, 

mas está preocupada com a possível existência de uma concorrente. Segundo Bolen, 

uma mãe ameaçada pela beleza e juventude de uma filha terá uma reação de 

depreciação que vise a destruição da feminilidade da filha. A destruição é voltada para 

Branca de Neve, sua enteada, dona de notável beleza e que mesmo sob trajes 

rasgados, sua beleza se destaca. 

A (3‘:34”) Branca de Neve é apresentada. Aparece vestindo roupas rasgadas 

lavando as escadas do castelo, enquanto cantarola uma melodia. Ela busca água de 

um poço próximo, ao mesmo tempo, pombos brancos ficam ao seu lado. A jovem 

canta uma canção, cuja letra revela seu sonho de encontrar um amor. Branca de Neve 

canta e ouve os ecos vindos do interior do poço. 

Branca de Neve também é influenciada pelo arquétipo de Afrodite, cujos 

símbolos se associam com pombos brancos e flores. Entretanto, o arquétipo 

dominante é o de Perséfone, cujo aspecto principal é o relacionamento, motivada 

pelas recompensas do relacionamento, aprovação, amor e atenção (BOLEN, 1990). 
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A letra da canção que Branca de Neve canta em (4’) exemplifica esta característica: 

“Se o poço dos desejos ecoar meu pedido, encontrarei o amor. Eu queria conhecer o 

amor, que chegue hoje, eu espero, sonhando com o que ele dirá”. 

O desenho de Branca de Neve tem formas arredondadas, seu rosto com 

bochechas vermelhas dão-lhe uma aparência de boneca, ao contrário de sua 

madrasta. A Rainha Má tem traços mais angulosos e linhas retas, características 

dadas aos personagens antagonistas da Disney.  

Figura 15 - Branca de Neve e sua condição de empregada 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Em (5’:03”) cavalgando calmamente, surge um jovem com roupas nobres. A 

voz de Branca de Neve atrai o príncipe. Em (5’:27”), ele se aproxima de Branca de 

Neve. Assustada, ela volta para seu quarto no castelo. Em (5:45), o jovem canta para 

Branca de Neve. Ela ouve a voz do príncipe e fica maravilhada, então, se aproxima 

da sacada da janela para observá-lo. Sem ter conhecimento, os dois são observados 

pela rainha do alto da torre. 

Em (7’:05), a rainha está na sala do trono com um servo, caçador, e ela ordena 

que ele leve a princesa Branca de Neve para a floresta e a mate. A rainha dá ao 

caçador uma caixa de joias e determina que ele guarde o coração de Branca de Neve 

lá, como prova da morte da jovem. 
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Figura 16 - A rainha quer Branca de Neve morta 

 
 

Fonte: Captura de tela  
 

O trono da rainha Má é ornamentado com a figura de um pavão. O pavão 

simboliza a divindade da princesa, crepúsculo. Na mitologia hindu, sua cauda colorida 

representa o firmamento (CIRLOT, 2001). O pavão é um dos símbolos de Hera, pois 

as penas da cauda desta ave possuíam olhos, significando que Hera observava tudo 

com cautela (BOLEN, 1990). A rainha realmente é sempre vigilante ao consultar o 

espelho mágico, aparentemente sabe responder todas as perguntas de modo 

sobrenatural. 

O espelho simboliza a consciência capaz de refletir a realidade no mundo 

visível (CIRLOT, 2001).  

Em (8’:10”), Branca de Neve está colhendo flores enquanto é observada pelo 

caçador, que a acompanha. O caçador se aproxima da jovem em (8’:40”). Branca de 

Neve está agachada cuidando de um passarinho e não percebe a chegada de uma 

sombra. Ela percebe o perigo ao olhar quem se aproxima (8’:51”). O caçador, de olhos 

fixos, segurando sua faca, prepara-se para tirar a vida de Branca de Neve. Mas 

repentinamente (8’:53”) sua mão treme e ele desaba emocionado dizendo que não 

pode fazer esta ação. 
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Figura 17 - Branca de Neve assustada com a ameaça do caçador  

 

Fonte: Captura de tela  
 

Branca de Neve, neste momento, está com roupas diferentes daquelas usadas 

para lavar as escadas do castelo, quando vestia trapos como vestimenta de trabalho, 

com cores sem contrastes. Entretanto, na cena da floresta em diante (8’:10”), Branca 

de Neve começa a utilizar roupas que lhe dão aparência de nobreza. Com um vestido 

de cores púrpuras, saia clara e uma capa, em uma versão menor e mais curta, a 

princesa se assemelha à Rainha Má. O laço na cabeça, outrora azul, na tarefa de 

limpeza agora é vermelho. 

Branca de Neve está impotente e aterrorizada com a ação do caçador. Como 

Perséfone, que faz parte das deusas vulneráveis classificadas por Bolen, esta deusa 

tem uma predisposição arquetípica de fazer a mulher não agir, ser conduzida pelos 

outros, ser passiva e complacente em suas atitudes. 

Pedindo perdão à princesa, o caçador se ajoelha. Branca de Neve não entende 

o ocorrido. O caçador explica para ela que a rainha está louca de inveja. Ele pede que 

a princesa fuja para a floresta e nunca mais volte. 

Abalada e confusa (10’:00”), Branca de Neve corre para dentro da floresta. No 

interior da mata fechada, assustada, ela olha para os galhos de arbustos pensando 

tratar-se de mãos horrendas, um tronco de árvore adquire feições monstruosas. 

Branca de Neve tem seu destino alterado ao apanhar flores perto da floresta. 

Campbell (1995) cita que existe um arauto, ele é um agente que anuncia a aventura 

transferindo o protagonista de um mundo estabelecido para outro desconhecido. No 

filme Branca de Neve, o arauto é representado pelo caçador. Ele tenta matar a 
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protagonista, mas não consegue. Ele mesmo avisa Branca de Neve sobre as 

intenções da Rainha.  

Segundo Campbell, a floresta desconhecida representa o lugar dos conteúdos 

inconscientes. Após ser avisada que corre perigo, Branca de Neve adentra pela 

floresta. Tal como a lenda de Pã: 

A emoção que ele instilava nos seres humanos que acidentalmente se 
aventurassem em seus domínios era o "pânico", um medo súbito e 
sem razão aparente. Assim sendo, qualquer coisa insignificante — a 
quebra de um galho, a queda de uma folha — enchia a mente de um 
perigo imaginário, e a vítima, no frenético esforço para escapar do seu 
próprio inconsciente agitado, morria de terror (CAMPBELL, 1995, p. 
157). 

Após atravessar o limiar do mundo conhecido para o desconhecido, o herói é 

ajudado por uma figura misteriosa ou sobrenatural. Branca de Neve descobre a casa 

dos anões no interior da floresta, cuja função será de protetores da jovem. 

Exausta e assustada, a princesa cai no chão chorando enquanto inúmeros 

olhos a observam (10’:57”). Na verdade, são coelhos, esquilos e outros animais da 

floresta, curiosos sobre a jovem caída. Um coelho se aproxima e logo se assusta com 

a surpresa de Branca de Neve. Ela diz que não fará mal a ninguém. Os pássaros 

demonstrando que entendem a princesa cantam para ela. Branca de Neve também 

canta para os animais que se aproximam amistosamente (13’:24”). Terminando de 

cantar e de volta à calma, a princesa sorri e, esperançosa, diz que irá superar as 

dificuldades. Os animais, por fim, ajudam a jovem a buscar um abrigo. 

Figura 18 - Branca de Neve na companhia dos animais da floresta 13’:30” 

 

Fonte: Captura de tela  
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Vagando pela floresta acompanhada dos animais, Branca de Neve vê uma 

casa (15’:00”) próxima a um riacho. Ao entrar na casa ela descobre pequenos móveis 

parecendo próprios para crianças. Nesta casa, desorganizada e cheia de pó, a jovem 

decide fazer uma limpeza para agradar os seus ocupantes, pretendendo pedir 

permissão para ficar. Assim em (18’:21”), a princesa pede ajuda aos animais para 

juntos limparem a casa. 

Figura 19 - Branca de Neve limpa a casa dos anões 

 
 

Fonte: Captura de tela 

 

Com o arquétipo do tipo Perséfone, Branca de Neve almeja agradar os 

ocupantes da casa que encontrou na floresta. Ela limpa a casa sem saber que 

pertence aos anões. Existem dois aspectos de Perséfone, a jovem com características 

adolescentes e inconsciente de seus desejos e forças, denominada Core. O outro 

aspecto da Rainha do inferno, no mito grego, Perséfone foi raptada por Hades e se 

tornou esposa contra sua vontade e, mais tarde, tornou-se a guia para as pessoas 

destinadas ao inferno. Esta fase de rainha do inferno significa crescimento e 

experiência. 

Durante a noite, após a faxina da casa, Branca de Neve vai até o quarto. Lá 

descobre sete camas com os nomes das crianças: Mestre, Feliz, Atchim, Dunga 

Zangado, Dengoso e Soneca. Aproveitando por estar cansada, Branca de Neve deita 

nas camas e adormece (25’:25”). 

Chegando do trabalho na mina de diamantes, os anões encontram a casa 

aberta e limpa. Ficaram preocupados pensando tratar-se de um monstro, mas 

descobrem que é, na verdade, uma jovem. Branca de Neve acorda e vê os anões à 
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sua volta, e compreende que eles são os verdadeiros moradores da casa (36’:04”).  

Depois de se apresentarem, Branca de Neve conta que sua madrasta, a rainha, quer 

matá-la. Ela pede para ficar e morar com eles, em troca ela pode limpar, lavar e 

cozinhar. Sabendo que ela fez o jantar, os anões a pedido da princesa vão tomar 

banho (47’:00”). 

Figura 20 - Os anões prontos para jantar 

 

Fonte: Captura de tela 
 

As figuras dos anões representam os guardiões do inconsciente (CIRLOT, 

2001). Vivendo dentro da floresta que já representa o inconsciente, os anões se 

comportam como homens infantilizados e desordeiros. Caricatos em seus 

temperamentos, nada atraentes, muito pelo contrário. Contrasta a “feiura” exterior com 

o interior de cada anão. As ações em aceitar Branca de Neve transmitem inocência e 

simpatia.  

No castelo, a Rainha Má (48’:50”) consultou seu espelho mágico e descobriu 

que o coração que estava na caixa não era de sua enteada. O espelho revela que 

Branca de Neve está viva e se esconde na casa dos anões. Surpresa, ela desce até 

o subterrâneo de seu castelo. Neste local sombrio, a Rainha Má pretende ir 

pessoalmente até a casa dos anões para matar Branca de Neve (49’:29”). A rainha 

escolhe um livro que contém magias de transformação, mas outros livros como magia 

negra, astrologia, alquimia, venenos e bruxaria estão na mesma estante. A rainha 

prepara a poção mágica para o disfarce. Em (51’:10”), ela bebe a poção e se 

transforma em uma velha assustadora, nariz caído, olhos esbugalhados e corcunda. 

Finalizado o seu disfarce em forma de velha, agora ela escolhe a forma da morte de 

sua enteada, uma maça envenenada (52’:02”). 
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A bruxa é conhecida como um ser diabólico capaz de criar feitiços e manipular 

a magia. Na mitologia grega, existe Medea e Circe. Desde seus primórdios, a figura 

da bruxa ou feiticeiro está relacionada com a magia negra. Na religião cristã, a união 

com o diabo poderia apenas ser perpetrada por uma mulher. Assim, eram 

denominadas bruxas as mulheres sábias que tinham o conhecimento de ervas 

medicinais e poções. Durante a idade média, meados de 1258, existiam documentos 

que sentenciavam as bruxas. Julgamentos e condenações ocorreram mais tarde entre 

os séculos XVI e XVIII em toda a Europa. As bruxas são uma presença constante na 

literatura, aparecendo em obras de Shakespeare e Goethe. Gerolamo Cardano, em 

1557, escreveu que as bruxas eram apenas mulheres velhas e pobres, vivendo de 

castanhas e ervas (ECO, 2007).  

Contribuindo para a difusão mítica, a imagem da bruxa sobreviveu nos contos 

de fadas e em escritores como H.P Lovecraft. Muitas acusações de bruxaria foram 

feitas porque as mulheres eram apenas feias. O castelo, as roupas das personagens, 

o status de nobreza e título da Rainha Má e de Branca de Neve remete ao período 

medieval, contribuindo para a transformação da rainha para a bruxa.  

Cada ingrediente usado define a característica da transformação. “Uma poção 

que transforma beleza em fealdade, substituir as roupas reais por trapos velhos, 

roupas negras como o breu da noite, envelhecer a voz, riso de bruxa, 

embranquecimento do cabelo e uma rajada de vento para espalhar o ódio”.  

Figura 21 - Rainha Má bebeu a poção 

 

Fonte: Captura de tela  
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Figura 22 - Transformando-se na bruxa velha 

 
 

Fonte: Captura de tela  
 

Na casa dos anões (56’:45”), após eles cantarem para a Branca de Neve, ela 

retribui cantando para os anões e revela em sua canção seu sonho de casar com o 

seu amor e viver feliz para sempre. Logo depois, todos vão dormir. Em (60’:01”), antes 

de dormir, Branca de Neve faz uma oração pedindo que seus sonhos se tornem 

realidade. 

No castelo da Rainha Má, em forma de uma horrenda velha, ela termina de 

preparar a maçã envenenada com a poção (60’:04”). Curiosa, procura saber se existe 

uma cura para a maçã envenenada. Em seu livro de poções, ela descobre que a cura 

se daria quando a vítima recebesse o primeiro beijo de amor. Ela ri contando que os 

anões irão enterrá-la antes de qualquer beijo. Satisfeita, desce as escadarias do 

subterrâneo levando a cesta de maças. Com um barco, a velha cruza um pântano 

com muito nevoeiro a caminho da casa dos anões. 

Figura 23 - A bruxa velha prepara seu plano 

 
 

Fonte: Captura de tela  
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Figura 24 - Rainha Má prepara a maçã envenenada 

 

Fonte: Captura de tela  
 

A maçã é colocada no caldeirão, onde foi preparada a poção envenenada. A 

maça é símbolo da tentação, mas também do amor e do desejo. A poção goteja sobre 

a fruta exibindo a aparência de uma caveira, simbolizando o fim da vida.  

Ao amanhecer, os anões seguem para trabalhar na mina. Todos recebem um 

beijo na cabeça da jovem princesa que lhes deseja um bom dia. O mestre pede a ela 

que tome cuidado com estranhos (60’:05”). Branca de Neve, como se fosse uma mãe, 

beija os anões na testa.  

O arquétipo de Deméter leva Branca de Neve a tratá-los como filhos, beijando- 

os na testa. Conforme Bolen afirma: “As mulheres tipo Deméter não têm muitas 

expectativas em relação aos homens. Muito frequentemente sentem que “os homens 

são uns menininhos”. 

Branca de Neve resolve fazer uma torta enquanto canta. De repente, uma velha 

surge na janela da casa (60’:09”), assustando Branca de Neve por um momento. A 

velha, que é a rainha disfarçada, elogia a torta que a jovem está fazendo. A senhora 

diz à princesa que homens gostam de torta de maçã também. Os pássaros que 

estavam junto com a jovem percebem que a velha tem más-intenções. A velha oferece 

uma maçã e pede à jovem que a prove. Os pássaros tentam avisar Branca de Neve 

do perigo, mas sem sucesso. 

Os animais da floresta correm para avisar os anões (60’:12”), e percebendo o 

aviso de perigo, os anões voltam para casa. 
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Na casa dos anões, a velha diz que quer compartilhar um segredo. A maçã que 

ela possui realiza os desejos de quem a morder. Surpresa com o fato, Branca de Neve 

aceita provar a maçã e conta seu desejo (60’:14”). A jovem diz querer ser levada para 

o castelo e viver feliz para sempre com o príncipe. Ao morder a fruta envenenada, 

Branca de Neve cai inconsciente sob os risos da velha (60’:15”). 

 

Figura 25 - A maça envenenada é oferecida à Branca de Neve 60’;12” 

 

Fonte: Captura de tela  
 

A velha mulher oferece a maçã, que resolveria os desejos da princesa. Embora 

receosa, Branca de Neve aceita provar a fruta. Diferente dos arquétipos de outras 

deusas, Perséfone possui uma receptividade e passividade em agradar os outros e 

inocência de sua beleza. Se querem que ela seja uma empregada, ela o será. Se 

querem que ela morda a maçã, ela morderá. 

Realizar o seu desejo imediatamente, confere a maça característica de um 

produto que Branca de Neve, como uma consumidora, almeja.  No contexto da cultura 

de massa, o individuo privado tem apenas o interesse no presente, sem sabedoria, 

normas da vida, e antigos valores são deixados de lado pela ausência do passado, 

para a satisfação acelerada (MORIN, 1967).   
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Figura 26 - Branca de Neve morde a maçã 60’;15” 

 
 

Fonte: Captura de tela  
 

Figura 27 - Ela declara, vitoriosa, que agora é a mais bela do reino 60’;15” 

 

Fonte: Captura de tela  
 

 Ao deixar a casa, a velha é surpreendida pelos anões e foge em meio a uma 

tempestade. Perseguida pelos anões, a velha sobe num rochedo (60’:16”) para 

empurrar uma grande rocha sobre eles. Prevendo sua vitória a velha gargalha, mas 

um relâmpago atinge o local onde ela se encontra, fazendo com que o solo desmorone 

(60’:17”) abismo abaixo, levando a velha junto. 
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Figura 28 - A bruxa cai do penhasco 

 

Fonte: Captura de tela  
 

A bruxa, como representação da maldade e feiura da Rainha Má, cai no abismo 

para logo em seguida ser soterrada sob uma pedra. 

Branca de Neve está agora em uma cama, entre duas velas que iluminam o 

aposento. Todos os anões choram a morte de sua amiga, os animais também estão 

muito tristes com o ocorrido (60’:18”). 

 

Figura 29 - A protagonista em seu caixão 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Os anões colocam a jovem em um caixão de vidro e ouro feito por eles. O 

príncipe ouviu sobre o que aconteceu com a donzela e veio até a casa dos anões. Ele 

se curva e beija Branca de Neve nos lábios. Entristecido, ele se ajoelha ao lado do 

caixão (60’:20”), junto com os anões, sem saber que seu gesto quebrou o 

encantamento da maçã. 

Sem ninguém esperar, Branca de Neve abre seus olhos, como se estivesse 

espreguiçando, quando na verdade, está despertando da morte. Ela vê o príncipe ao 

seu lado (60’:20”). Os anões e os animais da floreta comemoram o retorno da jovem. 
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Figura 30 - Branca de Neve é beijada por “seu amor”, o príncipe 

 

Fonte: Captura de tela 
 

O príncipe carrega Branca de Neve até seu cavalo, enquanto ela, feliz, 

cumprimenta os seus amigos. Ela beija os anões, um por um, dizendo adeus. 

Deixando a floresta, o príncipe guia seu cavalo com Branca de Neve na sela, 

ambos olham para um castelo dourado e luminoso no horizonte (60’:22”). 

Novamente, o livro surge e exibe a última página que diz: “[...] e viveram felizes 

para sempre”. A página se fecha. Fim!! 

 

Figura 31 - Branca de Neve e seu sonho realizado 

 

Fonte: Captura de tela 
 

A heroína foi salva pelo príncipe, um agente do mundo conhecido. “O herói 

pode ser resgatado de sua aventura sobrenatural por meio da assistência externa. 

Isto é, o mundo tem de ir ao seu encontro e recuperá-lo [...]” (CAMPBELL, 1995, p. 
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157). Neste exemplo Branca de Neve, a heroína, fez seu papel de donzela em perigo, 

passivamente até ser salva pelo príncipe. 

Percebe-se que, anteriormente, a princesa se sujeitou a lavar a escadaria do 

castelo, serviço destinado aos criados, por imposição da Rainha Má. Procurou agradar 

os anões, sem sequer conhecê-los, para poder viver na casa com eles, limpando e 

cozinhando. Mordeu a maçã oferecida por uma velha desconhecida que, na verdade, 

era a rainha disfarçada de bruxa, e claro Branca de Neve acordou com o beijo do 

príncipe. Devido a essas características evidenciadas, a personagem se identifica com 

o arquétipo de Perséfone, mas no aspecto de Core, a jovem (vide capítulo das 

deusas).  

A cena final traz uma imensa área cor laranja representando luxo e esplendor, 

mostrando que o destino da princesa é o castelo real com o seu príncipe salvador, 

assim como ela sempre desejou. 

 

4.2. Cinderela (1950) 

 

Sinopse: Cinderela perde o pai e é tratada como criada pela madrasta e suas 

filhas. Cinderela sonha em um dia, escapar desta condição ao achar um amor. 

 

Cinderela, 19 anos, é a protagonista.    

Lady Tremaine, conhecida como a Madrasta Malvada, é a antagonista principal. 

Maltrata sua enteada em favor de suas duas filhas. 

Anastásia Tremaine, filha de Lady Tremaine, egoísta e mimada. 

Drizella Tremaine, filha mais velha de Lady Tremaine, arrogância e 

autoritarismo são sua marca. 

Fada Madrinha, a personagem que utiliza a magia para levar Cinderela ao baile, 

dando-lhe o vestido e os meios de transporte.  

Príncipe Encantado, 19 anos, vai ao baile organizado por seu pai, o Rei. 

Rei, pai do príncipe encantado, quer que seu filho se case, para isso, organiza 

um baile onde convida várias donzelas do reino. 

Grão-duque, encarregado de executar os planos do Rei. 

Ratos Jaq, Tatá e Mary, amigos de Cinderela. 
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Um livro se abre (1’:30”) dizendo “Era uma vez..., em terras distantes um 

pequeno reino, cheio de paz, próspero e rico em lendas e tradições...”. Cinderela é 

apresentada como filha de um pai viúvo, mas dedicado à filha, ele lhe dava luxo e 

conforto. Ele sentia que Cinderela precisava receber o carinho de uma mãe, então 

casou-se novamente com uma viúva que tinha duas filhas, Anastácia e Drizela. Ambas 

da mesma idade que Cinderela (2’:25”). Pouco tempo depois, o pai de Cinderela 

morre, e a Madrasta se revela má, hipócrita, invejosa dos encantos de Cinderela. Ela 

somente defende o interesse de suas próprias filhas (2’:38”). Gastou a fortuna da 

família indevidamente e transformou Cinderela em sua criada. Por desprezo, as filhas 

da madrasta apelidaram Cinderela de gata borralheira. Todas elas vivem em uma 

grande propriedade, uma mansão que possui uma torre de castelo. Lá vive Cinderela 

(3’). 

Figura 32 - Anastácia, a Madrasta e Drizela 2’:11” 

 

Fonte: Captura de Tela 
 

A madrasta Lady Tremaine é o centro de sua família, acompanhada de suas 

duas filhas, e Cinderela, sua enteada, é apenas mais uma criada da casa (2’:11”). O 

vestido da madrasta tem a cor púrpura, atribuída à realeza (HELLER, 2013), enquanto 

suas filhas vestem-se com cores claras. A madrasta observa Cinderela do alto de uma 

janela, e suas filhas fazem o mesmo com uma expressão nada amistosa. 

Apesar das dificuldades impostas, Cinderela continua gentil e bondosa, 

esperando todos os dias que seu sonho seja realizado. Um casal de pássaros entra 

no quarto de Cinderela para despertá-la (3’:20”), e a jovem diz ter sonhado um lindo 

sonho, mas não pode contar aos pássaros, pois senão não irá acontecer. Sobre o 

olhar feliz dos pássaros e ratinhos, Cinderela canta sobre sonhos: “serem desejos que 
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podem se realizar...”. Sobre o toque do relógio, vindo de fora da janela, Cinderela diz 

que o relógio também a obriga a trabalhar. 

Figura 33 - A torre onde fica o quarto de Cinderela 

 

Fonte: Captura de Tela 
 

Figura 34 - Os pássaros ajudam Cinderela a se vestir 

 

Fonte: captura de tela  
 

O local onde Cinderela vive é na torre do castelo, e dentro de seus aposentos, 

Cinderela dorme com uma colcha de retalhos em uma cama simples, as paredes de 

seu quarto são de pedra. Apesar da vida limitada, a jovem continua feliz e 

esperançosa sonhando que sua felicidade um dia chegará. Aparentemente, Cinderela 

tem a capacidade de se comunicar com os animais, pássaros e ratos. Estes a ajudam 

em algumas tarefas, como acordá-la, vesti-la e costurar sua roupa. A torre como 

símbolo representa elevação espiritual e ascensão (CIRLOT, 1971). 
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Enquanto ela troca de roupa, os pássaros ajudam-na a arrumar a cama, e os 

ratinhos e ratinhas preparam seu banho. Ela canta: “não importa o mal que te 

atormenta, se o seu sonho te contenta e pode se realizar” (7’:32”). 

Aparece Jaq, o ratinho amigo da jovem, dizendo que existe outro rato preso em 

uma ratoeira (8’:00). Rapidamente, Cinderela desce de seu quarto que fica em uma 

torre da casa para salvá-lo. Depois de descer quatro lances de escada (8’:17”), a 

jovem e os amigos ratinhos libertam o ratinho preso e fazem amizade com ele. 

Cinderela nomeia-o de Otávio, ou simplesmente Tatá. 

Em (9’:50”), Cinderela começa o dia abrindo as janelas da casa e prepara o 

café da manhã. Ela pede que o gato da madrasta, chamado Lúcifer, a acompanhe. 

Bruno (13’:01”), o cão de Cinderela, não gosta do gato por este ser malvado devido 

às suas brincadeiras. Cinderela está (13’:32”) alimentando as galinhas enquanto os 

ratinhos também pegam a comida que ficam espalhadas no chão. 

Uma voz chama por Cinderela, e a jovem leva o café da manhã nos quartos de 

suas irmãs. Drizela ordena que Cinderela passe sua roupa. Depois é a vez de 

Anastácia ser atendida pela jovem (20’:34”) e, por último, a madrasta. A jovem leva 

vários cestos de roupas para serem lavadas. Os ratinhos escondem-se do gato Lúcifer 

e ficam debaixo das xícaras. Eles assustam uma das filhas da madrasta. 

 

Figura 35 - Cinderela alimenta os animais de sua propriedade 

 

Fonte: Captura de Tela  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

  

Figura 36 - Cinderela leva o café da manhã para a madrasta e suas filhas 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

No início, o arquétipo predominante de Cinderela é a de Perséfone, pois a 

princesa acata as vontades da madrasta e de suas filhas. 

A madrasta apresenta arquétipos de Atena e Demeter. O arquétipo de Atena 

por manipular Cinderela e fazê-la de criada, após a morte do seu pai. E também o 

arquétipo de Demeter, a mãe, em relação às suas filhas. Neste caso, Bolen destaca 

a Demeter como sendo dominadora: 

 

Os filhos da mãe tipo Deméter dominadora algumas vezes 
permanecem para sempre junto dela, com o cordão umbilical 
psicológico ainda bastante intacto. Dominados pela sua 
personalidade, eles permanecem “filhinhos da mamãe”, ou “filhinhas 
da mamãe” até a idade adulta” (BOLEN, 1990, p.381). 

 

Drizela e Anastácia fazem de tudo para deixar a vida de Cinderela difícil. A 

qualquer momento, elas correm para lady Tremaine para culpar Cinderela. Mimadas 

pela sua mãe, as duas irmãs apenas seguem a vontade de sua progenitora, 

semelhante característica é encontrada no arquétipo de Perséfone. A aparência das 

duas irmãs é apresentada de forma caricata. Drizela tem o rosto oval, e o de Anastácia 

é arredondado. São magérrimas e possuem mãos e pés grandes. A expressão de 

seus rostos exibe uma forma caricata.  

A caricatura não é usada para refinar os traços de uma pessoa e sim deixá-la 

feia, exagerando os traços do rosto ou do corpo, enfatizando alguma peculiaridade da 

pessoa, também pode criar um entendimento mais profundo da pessoa que foi 

caricaturada (ECO, 2007). A madrasta tem um aspecto menos caricatural em 
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comparação às suas filhas. Seu desenho apresenta muitas linhas retas e seu queixo 

mais pronunciado. 

A madrasta pede que Cinderela venha para o quarto. A jovem se desculpa 

pelos ratinhos e é prontamente interrompida pela mulher de cabelos grisalhos e queixo 

grande. Como punição, a madrasta ordena que Cinderela faça inúmeros serviços de 

limpeza por toda a casa (23’:10”). 

 

Figura 37 - A madrasta dá ordens para Cinderela 

 

Fonte: Captura de Tela 
 

O quarto de lady Tremaine é pomposo, sua cama é maior e repleta de tecidos 

púrpuras e ornamentos, diferente do quarto de sua enteada que é tratada como uma 

criada.  

A madrasta toca seu piano e suas filhas estudam canto e música (26’:20”). 

Drizela canta com voz grave, enquanto Anastácia toca flauta. Ao mesmo tempo, em 

outro andar, Cinderela canta a mesma música que Drizela, entretanto, sua voz se 

mostra muito mais melódica (27’:19”). Perto da jovem (27’:42”), Lúcifer de propósito 

deixa pegadas no salão de entrada da casa, sujando novamente o chão que a jovem 

limpara. Em (27’:50”), Cinderela, surpresa, tenta perseguir o gato com uma vassoura, 

quando ela ouve alguém batendo na porta (27’:55”). Um mensageiro do rei deixa uma 

carta para a jovem. Ela decide que deve interromper a música de suas irmãs. 
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Figura 38 - A Madrasta educa Anastácia e Drizela 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

A madrasta toca o piano para acompanhar o canto desafinado de Drizela e a 

flauta descompassada de Anastácia. Lady Tremaine está vestida com um vestido 

vermelho escuro, e os detalhes da roupa tendem à cor soturna. O vermelho neste 

contexto é relacionado ao ódio, já a cor violeta alude à nobreza, mas também é a cor 

do perigo. Drizela está de amarelo, e essa cor no aspecto negativo está relacionada 

à inveja e à hipocrisia, é a cor da advertência. Mais tarde, Drizela veste verde, 

relacionada à imaturidade, ganância e inveja. Anastácia veste uma roupa de cor 

violeta, a cor da vaidade. 

 

Figura 39 - Cinderela faz suas tarefas sem contestar 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

No aposento, as duas irmãs discutem entre si, enquanto a madrasta pede 

calma para as duas filhas. Cinderela bate na porta, irritando a madrasta. A jovem exibe 

a carta que chegou do palácio do rei. De início, as duas filhas da madrasta se 
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interessam por ler a correspondência. Mas é a própria madrasta que toma a carta das 

mãos de Anastácia. 

Figura 40 - A briga pelo convite ao baile real 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Surpresa, a madrasta conta que a carta é um convite ao baile real, em 

homenagem ao retorno do príncipe ao reino, e por ordem do rei todas as jovens 

solteiras devem comparecer (29’:05”). A madrasta e suas filhas ficam eufóricas. 

Cinderela diz poder ir também, mesmo sob os comentários negativos de Drizela e 

Anastácia. A madrasta concorda que Cinderela vá, desde que termine todo seu 

trabalho e tenha um vestido para o baile. A jovem agradece e deixa os aposentos em 

alegria eufórica. Drizela e Anastácia protestam por Cinderela ir ao baile, mas a mãe 

delas demonstra um riso sarcástico. 

Em seu quarto (30’:13”), Cinderela retira de um baú um vestido que pertenceu 

à sua mãe. Seus amigos animais observam com empolgação as mudanças que 

Cinderela irá fazer no vestido para torná-lo apropriado ao baile (30’:41”). Subitamente, 

suas irmãs gritam chamando a jovem. Inconformada, Cinderela sai do seu quarto. 

Os ratinhos veem a jovem sem tempo para arrumar o vestido e decidem ajudar 

sua amiga consertando a roupa eles mesmos (30’:15”). As ratinhas pedem que Jaq e 

Tatá tragam mais tecidos. 

As irmãs dão inúmeras roupas e tarefas para Cinderela (33’:03”), enquanto 

reclamam para a madrasta de roupas que não querem mais utilizar. Drizela despreza 

seu colar e Anastácia não quer mais usar uma faixa e suas roupas. Ambas se 

desfazem dos seus pertences. Neste momento, Jaq e Tatá aproveitam para pegar 

tecidos para a roupa de Cinderela. 
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Figura 41 - Mais tarefas para Cinderela 

 

Fonte: captura de tela  

Ao anoitecer (39’:20”), Cinderela anuncia a chegada de uma carruagem que 

levará as suas irmãs ao baile real. A madrasta e suas filhas comemoram enquanto 

Cinderela se afasta entristecida por não conseguir ir ao baile, devido ao excesso de 

trabalho com que se ocupou o dia todo. 

 

Figura 42 - O castelo real, onde irá acontecer o baile 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

O castelo brilha durante a noite do baile real, simbolizando o inacessível e 

também a proteção (BRUCE-MITFORD, 2001), e é o objeto de desejo da protagonista. 

A luz branca e brilhante ilumina o reino. A luz tradicionalmente simboliza o espírito e 
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a manifestação de um centro de grande importância emanando. A luz branca agrega 

os significados da luz e da cor emitindo energia (CIRLOT, 1971). A cor branca 

simboliza o bem, a perfeição é a cor dos seres divinos (HELLER, 2013).    

 Em seu quarto (4:11”), ela tem uma grande surpresa, o vestido para o baile fica 

pronto, graças aos ratinhos. Cinderela agradece segurando o vestido de cor rosa com 

as duas mãos. 

Cai a noite e a madrasta dá os últimos conselhos às duas filhas (40’:25”). De 

repente, Cinderela desce pronta para o baile com seu vestido. Drizela vê seu antigo 

colar com Cinderela e resolve pegá-lo de volta, e Anastácia também resolve querer 

sua faixa. Ambas começam a rasgar o vestido de Cinderela. A madrasta ordena que 

parem (41’:25”) e que sigam para a carruagem, ignorando por completo o 

comportamento de suas filhas e o estado de Cinderela, por ter seu vestido 

transformado em trapos. 

 

Figura 43 - Notável, o tamanho dos pés das duas filhas de Lady Tremaine 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Figura 44 - A agressão de Drizela 

 

Fonte: Captura de Tela  
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Figura 45 - Anastácia rasga o vestido de Cinderela 

 

Fonte: Captura de Tela  
 
 

Figura 46 - Cinderela e seu vestido, depois da agressão de suas irmãs. 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

O vestido de Cinderela era rosa e branco. Anastácia veste-se com a cor rosa 

para ir ao baile real. Esta cor tem atributos tipicamente femininos (HELLER, 2013). 

Amabilidade e cortesia eram aspectos de Cinderela, mas para Anastácia eram 

atributos em falta. Drizela mudou a cor de sua roupa, para o baile ela utiliza um vestido 

de cor verde. No aspecto negativo, o verde representa imaturidade, como algumas 

frutas que não estão em condições de serem consumidas (HELLER, 2013). Os 
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aspectos positivos do verde, como equilíbrio, florescimento, frescor entre outros 

podem ser considerados em Drizela como escassos ou inexistentes.  

Cinderela (41’:40”) corre para fora de sua casa em prantos até o jardim. Ela se 

agacha chorando sem esperanças de ir ao baile. Os animais tristes observam a jovem. 

Subitamente (43’:00”), uma figura se materializa acariciando Cinderela. Uma 

senhora de cabelos brancos e capuz diz à Cinderela para não perder a fé. Ela afirma 

que Cinderela irá ao baile. Em (40’:43”), Cinderela conclui que a velha mulher é a sua 

Fada Madrinha. A mulher de gestos afetuosos confirma sorrindo e faz surgir uma 

varinha magicamente. 

 

Figura 47 - A fada madrinha surge para consolar Cinderela 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

A Fada madrinha (44’:10”) se esforça para lembrar-se das palavras mágicas: 

“Bibbidi-Bobbidi-Boo”. Cantando, ela usa os poderes da varinha mágica para 

transformar uma abóbora em carruagem prateada e brilhante (44’:55”). Em seguida, 

a Fada transforma 4 ratinhos em cavalos brancos (45’:49”); Jaq e Tatá, entre eles 

(45’:45”). Tatá como um grande cavalo assusta Lúcifer, este sai correndo 

amedrontado. No próximo momento, um cavalo torna-se o cocheiro da carruagem 

(46’:09”); em seguida, o cachorro Bruno se torna um serviçal, que abre a porta da 

carruagem para a Cinderela (46’:30”). 
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Figura 48 - A fada madrinha diz à jovem que pode ajudá-la 

 

Fonte: Captura de Tela 

A Fada pede à Cinderela que entre na carruagem. Cinderela lembra sua fada 

madrinha que não poderia ir com a roupa que está vestida. A fada concorda e em 

(47’:09”) lança uma magia de sua varinha que transforma Cinderela. Ela está com 

batom vermelho, vestido branco brilhante, com sapatos de vidro, tiara, luvas e 

gargantilha. Emocionada, Cinderela fala à Fada que tem o seu sonho realizado. 

Com um olhar mais sério, a Fada Madrinha diz (47’:40”): “... como num sonho, 

não poderá durar muito”. Ela alerta Cinderela que à meia-noite a magia terminará e 

tudo voltará como antes. Cinderela consente com o prazo e diz ser mais do que ela 

sonhou (47’:51”). A Fada sorri e apressa Cinderela para o baile (48’:01”). 

 

Figura 49 - O vestido novo de Cinderela 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

A fada madrinha surge na forma de uma bondosa senhora. Cinderela atinge 

seu sonho de ir ao baile real. Com um vestido à altura e levada por criados, ela volta 
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a ser uma nobre. A cor da fada madrinha é predominantemente azul e é relacionada 

com a simpatia, Cinderela desde o começo possui a cor azul em suas vestes: 

 

O azul é a cor de todas as características boas que se afirmam no 
decorrer do tempo, de todos os sentimentos bons que não estão sob 
o domínio da paixão pura e simples, e sim da compreensão mútua. 
Não existe sentimento negativo em que o azul predomine. Portanto, 
não é de se estranhar que o azul seja uma cor tão querida (HELLER, 
2013, p. 46). 

 

Figura 50 - A fada madrinha avisa para Cinderela voltar antes da meia-noite 

 
Fonte: Captura de Tela  

 

O aparecimento da fada madrinha tem paralelo com a figura mitológica que em 

certa parte da aventura surge para auxiliar o herói-heroína. Uma figura protetora mais 

velha, que dá ao herói uma ajuda em forma de conhecimento, um poder ou um 

amuleto de proteção contra as forças antagonistas. “A anciã solícita e fada-madrinha 

é um traço familiar das lendas e dos contos de fadas europeus [...] (CAMPBELL, 1995, 

p. 99). Este auxílio sobrenatural é como a fada madrinha surge, e depois de ajudar 

Cinderela ela desaparece. Esta natureza em auxiliar Cinderela apresenta o arquétipo 

de Demeter, a cuidadora: 

 

A mulher tipo Deméter é primeiro e principalmente maternal. Em seus 
relacionamentos ela é nutridora e sustentadora, prestativa e doadora. 
É frequentemente uma senhora generosa, provendo do que quer que 
ache necessário - canja de galinha, abraço apoiador, empréstimo para 
um amigo, convite constante de “voltar para a casa da mamãe. 
(BOLEN, 1990, p. 249). 
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 Em (49’:32”), Cinderela chega ao baile e sobe a escadaria do palácio com um 

tapete vermelho no grande corredor de entrada. 

Drizela e Anastácia são anunciadas (49’:56”) como as filhas de madame 

Tremaine. Observando ambas se aproximarem, o príncipe as olha entediado; seu pai, 

o Rei, observou do alto de um camarote e desaprovou as duas filhas da madrasta 

(50’:02”). O Grão-Duque do Rei, sem saber, descreve a ação que se passa com o 

príncipe no baile. Ao ver uma jovem de vestido branco, que é Cinderela (50’:37”), o 

príncipe vai até ela, impressionado.  

 

Figura 51 - Drizela e Anastácia na frente do príncipe 

 

Fonte: Captura de Tela  

O príncipe se aproxima de Cinderela (50’:49”) e a cumprimenta. O Rei percebe 

a cena e observa feliz. Aos (51’:05”), Cinderela tem sua mão beijada pelo príncipe. O 

rei ordena que a valsa comece (51’:18”). 

 

Figura 52 - O príncipe se aproxima de Cinderela 
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Fonte: Captura de Tela  
 

Anastácia pergunta quem é a jovem que dança com o príncipe (52’:28”). 

Madame Tremaine, a madrasta de Cinderela, tenta se aproximar do casal (52’:56”), 

mas é impedida pelo Grão-duque. Em (53’:01”), Cinderela e o príncipe dançam felizes, 

uma canção com a voz de Cinderela canta: “o amor com que tanto sonhei... estou 

feliz, muito feliz”. Ambos caminham e dançam, em um jardim com uma fonte sobre a 

luz das estrelas (54’:10”). Caminham por uma ponte refletindo a imagem de ambos 

com a lua no céu.  

 

Figura 53 - Passeio nos arredores do castelo 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Quando o casal se prepara para o beijo, o relógio anuncia que é meia-noite 

(54’:21”). O jovem pede que fique, mas desesperada para voltar e sem saber que 

estava dançando com próprio príncipe, Cinderela corre de volta à carruagem. 
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Figura 54 - O tempo de sair do baile chegou 

 

Fonte: Captura de Tela  

O príncipe corre atrás da jovem sem saber seu nome. Logo, ele é cercado por 

outras moças. Descendo as escadas, ela perde um dos sapatos de vidro (55’:05”). 

Neste interim, o Grão-duque grita para que a moça espere. Ele ordena que persigam 

a carruagem. 

Figura 55 - A fuga à meia-noite, na corrida Cinderela perde um dos sapatos 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Durante o caminho, o efeito da mágica se desfaz (55’:45”), trazendo todos às 

suas formas originais. O grupo se esconde na floresta, saindo do caminho dos seus 

perseguidores. Cinderela estava muito emocionada por dançar com um belo jovem.  

Jaq aponta para o sapato de vidro que ainda está no pé de Cinderela. Segurando o 

sapato, a jovem agradece à sua Fada Madrinha pelo que fez (56’:48”). 

 O sapato de salto feminino alonga as pernas e acentua a feminilidade, 

(BRUCE-MITIFORD, 2001, p.70). Para certas culturas ter o pé pequeno é sinal de 

feminilidade e aprovação social. O pé, como símbolo, é ambivalente, representa a 
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terra, também pode significar a alma. Distorções no pé podem representar defeitos na 

alma (CIRLOT, 1971). 

 No castelo, o Rei exige que o Grão-duque procure a moça que estava com o 

príncipe. No outro dia, Madame Tremaine procura por Cinderela (60’:09”). A madrasta 

acorda suas filhas e anuncia sobre uma jovem que perdeu um sapato de vidro no 

baile, e disse que o príncipe se apaixonou pela dona do sapato. Ela explica que Drizela 

e Anastácia podem ter a chance de ser a noiva do príncipe, caso o sapato sirva em 

uma delas. Ao escutar o fato descrito por sua madrasta, Cinderela divaga sobre o baile 

(60’:00”) e percebe que deve se vestir para encontrar o Grão-duque. 

Percebendo que Cinderela foi ao baile, a madrasta é tomada por inveja doentia 

(60’:02”), sua expressão muda ao ver a jovem cantando. Madame Tremaine segue 

sua enteada até o quarto. Jaq e Tatá tentam avisar a jovem, mas não conseguem a 

tempo. A madrasta tranca Cinderela em seu quarto, evitando que ela se encontre com 

o Grão-duque. Desesperada, Cinderela implora para que sua madrasta abra a porta. 

Satisfeita, ela desce as escadas. 

 

Figura 56 - O olhar sinistro da madrasta ao trancar Cinderela em seu quarto 

 

Fonte: Captura de Tela 

 

O Grão-duque chega à casa da madrasta, ela apresenta Drizela e Anastácia. 

Ambas discutem sobre a posse do sapato. Enquanto as mulheres ouvem o 

comunicado do Rei, Jaq e Tatá pegam a chave do quarto de Cinderela do bolso da 

madrasta. Em (60’:07”), Anastácia tenta calçar o sapato, que revela ser pequeno. 

Com a chave, Jaq e Tatá sobem para o quarto de Cinderela, mas são impedidos 

por Lúcifer (60’:08”). Os ratos mobilizam-se para libertar Tatá, que pegou a chave mas 
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está preso pelo gato. Os pássaros jogam pratos sobre Lúcifer. Cinderela pede aos 

pássaros que chamem Bruno, o cachorro. 

 

Figura 57 - O pé de Anastácia não entra no sapato de vidro 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Na sala (60’:10”), Drizela tenta provar o sapato a todo custo, mesmo 

deformando seu pé dentro do sapato de vidro. Em (60’:11”), Bruno, avisado pelos 

pássaros, chega espantando Lúcifer, que acaba caindo do alto da torre. Os ratinhos 

são salvos e podem dar a chave para Cinderela. 

 

Figura 58 - O grotesco pé de Drizela no calçado 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

O Grão-duque, prestes a ir embora da casa, é chamado por Cinderela (60’:11”). 

A madrasta e suas filhas se espantam. O emissário do Rei, em (60’:12”), segue para 

fazer com que a jovem calce o pequeno sapato de vidro. O lacaio do Grão-duque leva 

o sapato para a jovem. A madrasta (60’:12”) faz o lacaio tropeçar e derrubar o sapato. 
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O sapato se quebra no piso, o Grão-duque se desespera com o que o Rei fará 

(60’:13”). Cinderela guardou o pé direito do calçado, pede calma ao emissário e mostra 

outro sapato de vidro. Este se alegra e percebe que Cinderela é a moça que dançou 

com o príncipe, pois o calçado se encaixa no pé direito da jovem.  

 

Figura 59 - Cinderela guardou o sapato, que não desapareceu 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Ainda em (60’:13”), os sinos do relógio do reino tocam anunciando o casamento 

de Cinderela com o príncipe. O Bruno e os ratinhos comemoram o acontecimento com 

sua amiga. Cinderela e o príncipe embarcam em uma carruagem, Cinderela vai se 

despedindo de todos, enquanto a carruagem deixa a cidade em (60’:14”). Na página 

final do livro está escrito: “...e viveram felizes para sempre”, o livro se fecha (60’:14”). 

Fim!!  

Figura 60 - O sonho realizado 

 

Fonte: captura de tela  
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Figura 61 - O ideal arquetípico da deusa Hera, o casamento 

 

Fonte: captura de tela  
 

Cinderela na maior parte da estória incorpora o arquétipo de Perséfone, cuja 

característica é a predisposição a não ação, se submetendo à madrasta e suas filhas. 

A primeira chance de ir ao baile foi feita pela mobilização dos animais para preparar 

um velho vestido para Cinderela, vestido que pertenceu à sua mãe, única menção 

sobre sua família. Esta tentativa foi frustrada pelas irmãs Tremaine. Foi preciso a 

intervenção da fada madrinha possibilitando a chance de ir ao baile, e foi necessário 

a ajuda, novamente, dos amigos animais para que cinderela saísse de seu quarto, 

trancado pela madrasta. 

Enfim, Cinderela se casa com o príncipe, o casamento é uma celebração que 

representa a união entre deus e deusa, céu e terra, os opostos que formam um todo 

(BRUCE-MITFORD, 2001). O vestido de casamento de Cinderela é o branco, 

simboliza a luz, perfeição, pureza e o início. A protagonista atingiu seu sonho, objetivo 

arquetípico, representada por Hera, a deusa do casamento, compromisso.  

 

O arquétipo de Hera, primeiro e antes de tudo, representa o desejo 
ardente de ser esposa. A mulher como forte arquétipo de Hera sente-
se fundamentalmente incompleta sem um companheiro. É motivada 
para o casamento por um instinto “concedido por uma deusa” (BOLEN, 
1990, p. 202). 

 

A madrasta, como antagonista, passou a maior parte da trama sob o arquétipo 

de Atena, mantendo Cinderela em posição inferior, favorecendo suas filhas. Devido 
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ao seu status adquirido e à sua condição de chefe da família, na ausência masculina. 

Ela manteve este arquétipo predominante sobre a Demeter no aspecto dominadora. 

4.3. Mulan (1998) 

 

Sinopse: Para salvar seu pai muito velho de ir à guerra, Mulan secretamente 

toma seu lugar assumindo a identidade de soldado, tornando-se uma heroína da 

China. 

 

Fa Mulan assume o lugar de seu pai convocado para o exército na guerra contra 

os hunos. Ping é sua identidade masculina no exército do império. 

Fa Zhou, pai de Mulan. 

Fa Li, mãe de Mulan. 

Fa, avó de Mulan. 

Mushu, dragão que tem a responsabilidade de ser o guardião de Mulan e sua 

família. 

Li Shang, capitão do exército imperial chinês, filhos do general imperial. 

Shang Yu, general dos Hunos, invade a China com o objetivo de conquistar 

todo o império chinês. 

Yao, recruta do exército valentão. 

Chien Po, recruta do exército, forte e guloso. 

Ling, recruta do exército, piadista. 

Imperador, governa a China e precisa ordenar que cada família contribua com 

um homem para fazer parte do exército. 

Gri Li, mascote de Mulan.  

Chi Fu, conselheiro do imperador. 

 

O filme começa com uma invasão à grande muralha da China pelos hunos. O 

imperador é informado do acontecimento por um general que o notifica e antecipa seu 

plano de interceptar o inimigo. O imperador toma providências para defender seus 

territórios e seu povo, pois “um homem pode ser a diferença entre a vitória e a derrota”. 

(3’:00’’).  

Mulan é apresentada aos (3’:08’’) do filme, treinando etiqueta feminina. Uma 

jovem “calma, reservada, graciosa, educada, delicada, refinada, equilibrada e pontual.  
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A cena é cortada para Mulan servindo um chá medicamentoso para seu pai 

(4’:42’), que estava rezando para os ancestrais, pedindo que sua filha pudesse honrar 

o nome da família. Mulan sabe o que é esperado dela e se preocupa com a 

possibilidade de decepcionar a todos. 

No início da estória de Mulan (3’:08”), existe a característica da deusa 

Perséfone, o arquétipo da filha, sendo preparada para ser uma “boa esposa” (Hera) 

ao seu futuro marido, testemunhando uma prática cultural da sociedade chinesa 

retratada no filme. Em (3’:08’’) do filme, vê-se Mulan treinando a etiqueta feminina 

“Calma, reservada, graciosa, educada, delicada, refinada, equilibrada e pontual. 

Perséfone resistia ao casamento e, mais tarde, foi sequestrada por Hades, divindade 

da morte. Assim como mostra a mitologia, Mulan também não apresenta desejo de se 

casar, tendo uma visão arquetípica da morte simbolizada no casamento, ela não se 

esforça para tornar-se uma noiva tradicional. 

 

Figura 62 - Mulan escrevendo para lembrar como uma esposa deve ser 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Quando Mulan chega à casa de banho para se preparar antes de se apresentar 

à casamenteira (6’:05”), ela é repreendida pelo atraso e recepcionada com uma 

música que a adverte e a tranquiliza, apesar de o “caso dela ser muito raro, mas jeito 

sempre tem, um banho perfumado e vai ficar bem” e que após os preparos, “vai estar 

pronta para encontrar seu par ... traz mais honra a todas nós”. E ela se mostra de 

acordo com esse pensamento, pois (8’:23”) pede aos seus ancestrais que encontre 

alguém e, dessa forma, honre seu pai. 

O arquétipo de Hera é orientado para o relacionamento. É a imposição da 

cultura que leva a heroína a adotar um ideal de boa esposa, ou seja, mudar para o 
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arquétipo de Hera. Enquanto em sua atual condição, Mulan como uma “boa” 

Perséfone é calma, reservada e complacente.  

 

Figura 63 - Mulan, obedecendo seu pai, vai para a cidade 

 

Fonte: Captura de Tela  

A avaliação da casamenteira começa em (9’:20”), e o primeiro comentário que 

é feito sobre Mulan refere-se à sua condição física que, segundo a casamenteira, é 

muito magra para que possa ter filhos. Em seguida, é pedido que ela “recite os deveres 

da boa esposa” (9’:41”) e demonstre habilidade em suas ações, como servir chá, a fim 

de agradar os futuros sogros, mostrando dignidade, refinamento e equilíbrio. Mulan 

se revela desastrada e é classificada como uma desgraça (11’:15”), e apesar de se 

parecer com uma noiva, nunca trará honra à sua família. 

Chegando em casa (11’:57”), Mulan acha que nunca será capaz de ser uma 

perfeita esposa ou filha, tendo que se transformar para poder ser o que esperam dela. 

Em crise de identidade, Mulan faz uma autoanálise, perguntando-se sobre seus 

verdadeiros desejos. E seu pai diz (14’) - em uma bela comparação a um botão de 

cerejeira - que no momento certo, quando ela desabrochar, será a mais bela das 

flores. 
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Figura 64 - A divisão da personagem deu rosto verdadeiro e sua máscara social 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Em (11’:57’’), Mulan se questiona por ter dificuldade em seguir o modelo de 

vida estabelecido. Ela diz não saber exatamente o que ela é. A figura simbólica de 

Perséfone tinha dois aspectos: a da jovem (Core) e da rainha do inferno (rodapé ou 

vide capítulo das deusas). Estes dois padrões arquetípicos podem influenciar as 

mulheres. No caso da Mulan, neste momento cronológico do filme, o aspecto da jovem 

é predominante. A jovem é inconsciente de seus desejos e força (BOLEN, 1990). 

Na convocação dos homens da cidade pelo representante do imperador 

(15’:20”), Mulan intervém por seu pai, que já havia lutado anteriormente. Ela é 

interrompida (15’:26”), e o representante e conselheiro do imperador, Chi Fu, diz ao 

pai de Mulan que seria bom se fosse “ensinado à sua filha a dobrar a língua na 

presença de homens”. Seu pai concorda com as palavras do representante e 

repreende a postura de Mulan ao dizer (15’:34’’) que a atitude dela causava desonra. 

Enquanto serve um chá em uma das refeições da família (17’:00’’), Mulan 

expõe seu pensamento, dizendo que considera a obrigação de seu pai em servir 

injusta, por existirem homens mais novos para servir o exército. Furioso, o pai de 

Mulan diz ser uma honra servir ao imperador e acrescenta conhecer o seu lugar, 

aconselhando a jovem que também busque conhecer-se.  
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Figura 65 - Mulan e seu pai, obrigada a se calar na presença de homens 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Vivendo em uma sociedade patriarcal alguns mitos eram culturalmente 

negados, como no diálogo em (15’:26’’), em que Chi Fu (o conselheiro) pede ao pai 

de Mulan que ensine bons modos à sua filha ao falar com homens (15’:34’’), e em 

(17’:00’’) quando seu pai a censura, instruindo-a a compreender o seu lugar. 

Nessas duas passagens, Mulan submete-se ao arquétipo de Perséfone, pelos 

personagens masculinos. Seguindo esse arquétipo, ela é orientada para um 

relacionamento significativo que tende à passividade das ações (BOLEN, 1990). 

Anteriormente, a roupa da heroína era verde, representando a juventude e a alegria. 

As vestes de Mulan são de cor rosa, uma cor considerada feminina e apropriada para 

se apresentar à casamenteira. “As características gerais que são atribuídas ao rosa 

são tipicamente femininas. A cor rosa simboliza a força dos fracos, como o charme e 

a amabilidade [...] e rosa é a sensibilidade, a sentimentalidade. O rosa, mistura de 

uma cor quente com uma cor fria, simboliza as virtudes do meio-termo” (HELLER, 

2013, p. 398). 

Mulan se retira tarde da noite (18’:44”) e deixa na cabeceira de seu pai o 

prendedor de cabelo que usou para se identificar como noiva para a casamenteira. 

Pega a convocação militar, corta o cabelo com a espada de seu pai, veste a armadura 

e parte para apresentar-se na convocação, assumindo o lugar de seu progenitor, 

como demonstrado na figura abaixo.  
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Figura 66 - A decisão de assumir a identidade masculina e deixar a feminilidade para trás 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Figura 67 - Assumindo a identidade masculina ao pegar a convocação de seu pai 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Figura 68 - O pente de cabelo, decorado com uma flor, abrindo mão da feminilidade 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Mulan, ao saber que o pai poderia morrer quando enfrentasse os hunos, 

assume o lugar dele e se apresenta ao exército (18’:44”), tal como Atena defendeu 

Zeus na competição com Aracne. 
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Figura 69 - Mulan com roupas militares 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Mulan, vestida com a armadura de seu pai, fala sozinha e simula seu encontro 

com os outros soldados. Força a voz em tom grave e representa o momento de 

compartilhar força, poder e masculinidade com os combatentes mostrando suas 

espadas. Entretanto, por ser pequena e magra, Mulan não consegue sequer tirá-la da 

bainha (27’:11”). Mulan sabe que somente um milagre será capaz de ajudá-la. Nesse 

momento, Mushu se apresenta como sendo um dragão poderoso, que vai ajudar 

Mulan em sua farsa. Caso contrário, ela será condenada à pena de morte (27’:35”) 

por ser passar por um homem. Ele também é pequeno, comparado a uma lagarta, e 

nada parecido com que se espera de um guardião. 

 

Figura 70 - Gri Li, Mushu e Mulan 

 

Fonte: Captura de tela 
 

O dragão na cultura chinesa simboliza o imperador, energia masculina, sendo 

considerado uma criatura benigna. A cor de Mushu é vermelha, representando o fogo. 
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O vermelho é masculino como cor da força, da atividade e da agressividade. A 

personalidade de Mushu é agitada e constantemente está aconselhando Mulan: “[...] 

Quando tudo começa a ficar colorido demais, a primeira cor que incomoda é o 

vermelho” (HELLER, 2013).  

A roupa militar de Mulan possui a cor preta, marrom e verde. A cor verde é 

associada à natureza. A cor preta e marrom, juntas ou separadas, eram usadas por 

organizações militares e políticas como elemento nivelador de importância, fazendo 

com que existisse um sentimento de pertencimento de uma grande organização 

(HELLER, 2013). 

Chegando ao acampamento (29’:22”), Mushu explica como um homem deve 

andar – ombros para trás, queixo levantado e pernas separadas. Observando 

homens, Mulan os considera (29’:28”) nojentos, o que para Mushu é o significado de 

ser homem. Além disso, ela deve demonstrar agressividade sempre que surgir 

oportunidade (29’:55”), mas ela se mostra desastrada, na tentativa de ser um homem 

(31’). 

Quando se apresenta ao seu comandante, Shang, Mulan tenta explicar o 

motivo da confusão causada por ela, culpa a masculinidade, o que a faz ser 

considerada um soldado louco (33’:15’’), apesar de o sobrenome de renome de sua 

família ter impressionado o comandante. Este primeiro contato com seu novo batalhão 

acaba em punição, e Mulan e seus companheiros terão que passar a noite cumprindo 

um castigo: escolhendo arroz na cozinha (34’:37’’), provocando o rancor de toda tropa. 

Por conta dessa primeira impressão, a barraca de Mulan não está enfileirada 

com as demais, ela é logo de início excluída de seu grupo. O treinamento da tropa 

tem início, com disciplina e força (37’:25’’). Em todo treino, Mulan se mostra ser a mais 

fraca e desastrada da tropa, ficando sempre para traz nos treinos, e por não conseguir 

acompanhar seu grupo, é convidada a sair da tropa por seu comandante (40’:09’’). 

Depois disso, decidida a se superar, ela passa a se destacar e a acompanhar o 

treinamento de sua tropa (40’:45’’). 
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Figura 71 - Mulan supera o duro treinamento 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Entretanto, Mulan ainda se sente uma mulher, ela diz que “não é porque se 

parece com um homem, que deve cheirar como um [...]” (42’:16’’), e vai tomar banho 

em um rio próximo ao acampamento. Mushu considera essa atitude (42’:40’’) uma 

“mania de mulherzinha - higiene’’. Seus amigos de acampamento também vão para o 

rio, não para “tomar um banho”, mas para brincar na água. Este é o primeiro momento 

em que o segredo de Mulan está correndo perigo.  

Mulan conseguiu superar os obstáculos do treinamento de soldados imposto 

por Shang, o comandante da tropa, mas também rivalizou em capacidade com seus 

companheiros de batalha. Concentração e foco no objetivo é uma característica 

arquetípica de Artêmis, a deusa caçadora. O treinamento se passou nos campos, rio, 

montanha, ao ar livre, elementos comuns de Artêmis.  

No momento de lazer, os soldados decidem brincar, e o passatempo consiste 

em um deles se considerar o rei, no que os demais devem lutar por esta posição. 

Como ela não quer brigar, é considerada “mulherzinha” (43’:35”). Depois de escapar 

dessa situação sem ser descoberta, Mulan volta ao seu acampamento, quando seu 

batalhão é convocado para a batalha. 

Na marcha para o campo de batalha, os homens cantam canções (47’:40”) de 

como estão cansados, e que possuem como motivação suas namoradas: brancas 

como a lua, possuem estrelas no olhar (48’:05”), e os homens podem exigir-lhes sua 

força e que ela possa cuidar de suas feridas (48’:13”), e um deles, que não se importa 

com a beleza da mulher, mas ela deve cozinhar com destreza (48’:19”). Mulan retruca 
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(49’:01”) dizendo que ela deve usar o cérebro para “ser a maioral”, e todos discordam 

dela.  

Acionado pelas circunstâncias, o arquétipo de Artêmis promoveu as mudanças 

nas ações de Mulan em (40’:45’’). Cercado por figuras masculinas, apresenta 

condição semelhante como de Atena. “Quando Atena era retratada como outra 

pessoa, a outra pessoa era invariavelmente alguém do sexo masculino [...]” (BOLEN, 

1990). 

 

Figura 72 - Mulan junto de seus amigos de exército 

 
Fonte: Captura de tela  

 

A caminho do encontro dos hunos, Mushu sem querer solta um foguete. Mulan 

é culpada por denunciar aos inimigos a sua posição. Todo o batalhão é atacado e são 

encurralados. Vai começar a batalha (55’), Mulan e seu batalhão estão em menor 

número, quando Mulan vê no reflexo de sua espada (55’:24”) um monte de neve que 

pode ser derrubado e causar uma avalanche, cobrindo o exército huno, que salvaria 

seus amigos e impediria a invasão huna sobre a China. 

Seu plano dá certo, e o exército huno é soterrado pela avalanche. Mulan 

consegue escapar e o dragão, todo feliz, olha para Mulan e diz: Que homem! Quero 

dizer, quase (58’57”). Mulan recebe o reconhecimento de seu general, e seus amigos 

de batalha a saúdam como um soldado genial (59’:01’’) e Rei da Montanha. Mas Mulan 

foi atingida pelo foguete, fazendo um corte em seu corpo. Ela desmaia e é levada para 

uma tenda para ser socorrida. 

No resumo desse combate contra os hunos, Mulan utilizou um foguete para 

destruir a horda inteira com uma avalanche de neve em (55’:24’’). 
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Figura 73 - Mulan lança um foguete causando uma avalanche sobre os hunos 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Atena ajudou muitos heróis mitológicos em suas aventuras. Atuou em favor dos 

gregos na guerra de Tróia apoiando Aquiles, ajudou Ulisses em sua volta para casa, 

e ficou ao lado do patriarcado na primeira disputa de uma sala de tribunal na literatura 

ocidental. No julgamento de Orestes, quando este matou sua mãe para vingar seu 

pai, tendo o júri empatado, Atena deu o voto decisivo em benefício do patriarcado. 

Apolo, defendendo Orestes, anunciou que o macho deve predominar sobre a fêmea. 

Justificando a gênese da própria Atena que não nascera de um ventre feminino 

(BOLEN, 1990). 

É nesse momento (60’) que o médico revela a Shang que o soldado Ping é uma 

mulher. Todos ficam surpresos, e Chi Fu chama Mulan de víbora traiçoeira, atirando-

a ao chão. Mulan justifica sua ação, dizendo que era para salvar seu pai, e pede a 

Shang que a entenda. Chi Fu espera que Shang tome uma decisão. Shang 

desembainha a espada de Mulan, que está agachada na neve em posição de 

submissão, e a joga no chão, dizendo “Uma vida por outra...minha dívida está paga...” 

(60’:01”). Ele se vira e ordena que todos marchem, enquanto Mulan está no chão 

chorando. 
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Figura 74 - Descoberta sua verdadeira identidade, Mulan é submetida à punição e espera a 
morte, mas Shang seu comandante paga a dívida com Mulan, deixando-a viver. 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Mais tarde (60’:02’’), Mulan, Khan, Gri Li, Mushu estão sentados tentando se 

aquecer enquanto refletem sobre o que eles tinham feito. Mulan revela que suas ações 

não foram movidas pela vontade de salvar seu pai, mas ela o fez para provar que 

pode fazer a coisa certa, olhar-se no espelho “e ver alguém que valesse a pena”.  

Mulan e Mushu se preparam para voltar à sua terra natal (60’:05’’), quando 

veem os hunos sobreviventes rumando para a capital. Surpresa, Mulan pega sua 

espada e sobe em seu cavalo, ela diz: “Preciso tomar uma atitude!”. 

Decidiu partir para a capital, perseguindo os hunos sobreviventes. E na luta 

contra os hunos no interior do palácio de (60’:10’’ até 60’:15’’) usa de estratégia como 

Atena e de ação como Artêmis, ambos arquétipos focados em objetivos considerados 

importantes. (BOLEN, 1990, p.167). 

Na capital, acontece uma comemoração pelo retorno dos soldados após a 

vitória na batalha contra os hunos (60’:06”), e um arauto anuncia: “deem passagem 

aos heróis da China”. Mais tarde, Mulan entra pelos portões da capital e Mushu a 

indaga sobre o que ela pretende fazer. Ela lhe diz que pretende encontrar alguém que 

acredite nela (60’:05’’). 

Na escadaria do palácio, o povo ovaciona os heróis vitoriosos na frente do 

imperador. Nas ruas próximas, Mulan não consegue encontrar alguém que queira 

ouvir seu alerta sobre os hunos (60’’:08’), no que Mushu a lembra que ela é mulher e 

não mais um soldado. Nesse momento, uma águia rouba a espada do comandante 

huno que Shang estava prestes a entregar ao imperador e a devolve para Shan Yu 

(comandante huno). Nesse momento, surgem hunos que estavam disfarçados na 
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festa e capturam o imperador, derrubando Shang, os bárbaros se trancam no palácio 

com o imperador.  

Mulan se encontra com seus amigos de batalhão e diz ter um plano para 

entrarem no palácio (60‘:09’’). Surpresos, Shang e seus companheiros seguem Mulan, 

e disfarçados de mulheres enganam os hunos. Uma vez no palácio, o grupo de Mulan 

derrota os hunos de Shan Yu (60’:10’’), Shang impede a morte do imperador, lutando 

contra Shan Yu. Enquanto o combate se desenrola, Mulan pede aos seus amigos que 

levem o imperador para longe do palácio por meio de uma corda que liga a sacada do 

palácio para a rua. 

No momento do resgate do imperador, os três amigos de Mulan se disfarçam 

com roupas de mulheres e portam leques. Mulan mantém sua identidade e age como 

estrategista do grupo. A cor azul de sua roupa simboliza a calma, reflexão e o intelecto. 

Sendo esta última, característica do arquétipo de Atena. Embora maquiados, é 

possível reconhecer os traços característicos a cada um. Através das cores das 

vestimentas, temos também a clareza de suas personalidades. Yao, mau humorado 

e agressivo. Cor vermelha, da ação. Chien Po, forte e guloso. Cor azul, tranquilidade. 

Ling, piadista. Cor amarelo, cor da recreação. 

Mulan, sem as roupas militares, utiliza um vestido com predominância de cores 

azul e preto. O azul das virtudes intelectuais, e o preto do formalismo. Uma faixa de 

cor rosa, do sentimento e dos milagres, completa o contraste das cores anteriores. 

 

Figura 75 - A estratégia de Mulan, seus amigos disfarçados de concubinas para distração dos 
hunos 60’:11”. Inversão dos papéis, os amigos de Mulan se passam por mulheres. 

 

Fonte: Captura de tela 
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Na luta, Shang acaba derrubado pelo huno e cai inconsciente. Mulan corta a 

corda de fuga e impede o chefe huno de perseguir o imperador; irado, o huno culpa 

Shang de tirar-lhe a vitória. Mas Mulan diz a Shan Yu que ela é a verdadeira causa de 

sua derrota. Mulan prende o cabelo para se parecer como Ping, mas o huno 

reconhece o soldado que estava na montanha (60’:12’’). Enraivecido, Shan Yu passa 

a perseguir Mulan. Fugindo com Mushu em direção ao telhado, Mulan aponta para a 

torre vizinha onde existe fogos de artifícios. Mushu advinha o que Mulan quer fazer. 

O dragão voa até a torre enquanto Mulan se prepara para o duelo final contra o huno 

(60’:13’’), sendo observada por toda a população da capital. 

 

Figura 76 - Mulan tem uma ideia para derrotar seus inimgos 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Shan Yu surge no telhado e começa o ataque com golpes de espada, Mulan se 

defende derrubando o huno em um contra-ataque usando seu leque. Ao derrubar seu 

inimigo, Mulan dá sinal a Mushu para atirar um grande foguete em direção ao huno 

(60’:14”). Mushu dispara o foguete que em grande velocidade atinge Shan Yu, ele e o 

foguete voam até atingir a torre de fogos de artifício, culminando em uma grande 

explosão de fogos em todo o céu da capital (60’:15’’). O leque, pertence ao universo 

feminino e simboliza a lua e os elementos ar e vento, imaginação e mudança (CIRLOT, 

1971). O poder feminino derrota a agressão masculina. 
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Figura 77 - Mulan duela contra Shan Yu, um leque contra uma espada 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Surgindo em meio à fumaça, o conselheiro do imperador critica Mulan (60’:15’’) 

pela confusão e pelo seu chapéu chamuscado. Shang protesta, dizendo que Mulan é 

uma heroína. O irritado conselheiro diz que “uma mulher nunca será digna de nada!”. 

Shang, enfurecido pelas ofensas do conselheiro, está perto de agredi-lo, entretanto é 

impedido por uma ordem do imperador. Olhando para Mulan, o imperador diz a todos 

que conhece bem Fa Mulan. Sobre ela (60‘:16’’), ele diz: “[...] roubou armadura do seu 

pai, fugiu de casa, fingiu ser um soldado, enganou seu oficial comandante, desonrou 

nosso exército, destruiu o meu palácio e ... salvou a vida de todos”.  

Atena era deusa protetora das cidades gregas, e a vitória de Mulan ocorre na 

capital chinesa, na cidade do imperador. Outra característica arquetípica de Atena em 

Mulan, é que esta recebeu a gratidão do imperador que lhe ofereceu um cargo de 

confiança como conselheira do reino.  

Enquanto arquétipo de filha do pai, Atena representa a mulher que 
tende naturalmente aos homens poderosos que têm autoridade, 
responsabilidade e poder, homens que se ajustam ao arquétipo do pai 
patriarcal ou do homem patrão (BOLEN, 1990, p.  253).   

 

Assim, Mulan está presente com seu pai Shang, seu comandante, o vilão Shan 

Yu, o imperador da china e seus três amigos onipresentes do exército. 
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Figura 78 - Mulan nas graças do imperador da China 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Mulan se espanta quando o imperador se curva em sinal de respeito na sua 

presença, e as pessoas da capital e seus amigos também se curvam diante da heroína 

que salvou a China (60’:17’’). O imperador oferece um cargo de conselheira à Mulan, 

mas ela respeitosamente recusa, pois deseja retornar à sua família. Como símbolo de 

gratidão, o imperador dá um medalhão e a espada do chefe huno como vitória na 

batalha. Mulan se despede de seus amigos para retornar para casa (60’:18’’). 

Em (60’:19’’), Mulan retorna à sua casa para reencontrar seu pai. Ela se ajoelha 

perante ele, entregando a medalha e a espada como símbolos de vitória para honrar 

a sua família. Surpreso, seu pai ignora os presentes de Mulan e a abraça dizendo ser 

um presente e honra ter ela como filha. 

 

Figura 79 - Mulan retorna e lhe dá os itens que comprovam sua vitória. Ajoelha mais uma vez 
em sinal de submissão 

 

Fonte: Captura de tela  
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Logo depois, Shang chega à casa de Mulan para entregar o capacete que 

pertencia ao pai dela. Mulan convida-o para jantar, e ele aceita o convite. 

No templo da família de Mulan, os antepassados permitem que Mushu volte a 

ser um guardião (60’:20”). Mulan aparece no templo para agradecê-lo. (60’:21’’). Fim. 

Na presença do arquétipo de Perséfone (45’:30”), Mulan diz admirar Shang 

como um ótimo comandante. Mushu (45’:02”) diz saber que Mulan gosta de seu 

comandante. Ela nega, mas mostra um leve sorriso. 

Ao final de sua aventura, após retornar à sua casa e saudar seu pai, Shang 

aparece para devolver o capacete pertencente ao pai de Mulan (60’:18”). Após o 

discreto consentimento de seu pai, Mulan convida Shang para jantar (60’:20”). Ao 

contrário dos arquétipos das deusas anteriores, Afrodite se manifesta em Mulan 

poucas vezes em todo o enredo. Em menores porções temos Deméter, o arquétipo 

da mãe, quando Mulan cuida de seu pai no início da estória, e Perséfone quando 

escolhe agradar seu pai, assim como naturalmente faria a deusa Atena. 

A personagem Mulan apresenta uma vivência dos arquétipos de Atena, em 

primeiro lugar, e de Artêmis em segundo. Ela, como mulher, tentou fugir da tradição 

de sua cultura e, ao mesmo tempo, se dedicar ao pai, conhecendo os valores 

masculinos e escondendo os femininos em sua aventura, por fim, solucionou o desafio 

à sua maneira. Citando Bolen: “[...] as mulheres precisam fazer escolhas conscientes, 

que irão dar rumo às suas vidas. [...] Exatamente porque elas costumam não ter 

consciência dos poderosos efeitos que os estereótipos culturais exercem sobre elas, 

as mulheres podem também não ter consciência de poderosas forças que atuam no 

seu íntimo” (BOLEN, 1990, p.15).  

Mulan ouviu da casamenteira que não servia para se casar, do conselheiro do 

rei e de seu próprio pai ouviu que teria que saber seu lugar como mulher na sociedade. 

A decisão de escolher e ir contra a cultura de sua sociedade para salvar seu pai foi 

uma decisão arquetípica de Atena, pois esta deusa sempre ficou a favor do 

patriarcado.  

 

4.4. Valente (2012) 

 

Sinopse: Mérida, uma princesa, se recusa a casar sob pressão de sua mãe, a 

rainha. Para mudar o desejo de sua mãe, a jovem recorre a um feitiço que pode 

prejudicar a rainha para sempre. 
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Mérida, protagonista e princesa escocesa, possui grande habilidade com arco 

e flecha, possui cabelos vermelhos. Sua idade é 16 anos. 

Rainha Elinor, mãe de Mérida, dedicada ao reino e à sua família. Pretende que 

sua filha siga o seu exemplo, que é casar. 

Rei Fergus, pai de Mérida, unificou os clãs escoceses contra os invasores 

nórdicos. A anos atrás ao proteger Elinor e Mérida ele perdeu a perna esquerda ao 

lutar contra Mor’du, o urso negro. Odeia ursos por isso. 

Harris, Hubert e Hamish, irmãos trigêmeos mais novos de Mérida, sempre 

agem em conjunto. Possuem um vínculo de respeito e confiança com sua irmã mais 

velha. 

A bruxa, personagem coadjuvante, fabrica e vende esculturas de madeira. Ela 

vende para Mérida uma poção que “muda” as pessoas, mas se esqueceu de dizer que 

existe um efeito colateral. 

Mor’du, antagonista do filme. Um feroz urso com uma cicatriz no rosto. Já foi 

um humano arrogante e ambicioso. 

Will o’ Wisps são seres luminosos de cor azul, que conduzem a inúmeros 

caminhos pela floresta perto do reino de Mérida. 

Maudie é a babá dos três irmãos de Mérida. 

Angus, fiel cavalo de Mérida. 

 

Em um acampamento próximo de uma floresta, a rainha Elinor brinca de 

esconde-esconde com a sua pequena filha de cabelos ruivos (1’:20’’). O rei Fergus se 

aproxima e coloca um grande arco na mesa. Elinor tem os cabelos castanhos 

amarrados em tranças e uma mecha branca. Ela pede que não deixe armas na mesa.  

Vendo o arco, Mérida, a filha da rainha, pega a arma da mesa pedindo o arco 

para si. O rei concorda e dá à sua filha um arco de presente, menor e apropriado para 

a menina (2’:10’’).  

Algum tempo depois (2’:16’’), o rei ensina Mérida a usar a arma. Atirando contra 

um alvo, a jovem dispara sua primeira flecha. Errando o alvo, a flecha cai no interior 

da floresta. A rainha pede à menina ruiva que traga a flecha de volta. 

Em (2’:09’’), Elinor inconformada que sua filha use um arco e flecha, diz a 

Fergus que ela é uma “donzela”.  



107 

 

  

Figura 80 - Elinor, Mérida e Fergus 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Elinor, sendo a rainha, tem a cor violeta em seu vestido, sendo esta a cor da 

nobreza. Existe uma diversidade de tons em cada cor, e o violeta não é uma exceção. 

Assimila-se que é a mistura de azul e vermelho, simbolicamente, uma cor ambivalente 

que une uma cor fria e uma cor quente, masculino e feminino, a união dos opostos. 

“O violeta tem um passado grandioso. Na Antiguidade, era a cor dos que governavam, 

a cor do poder” (HELLER, 2013, p. 360). Seus meios de fabricação eram dispendiosos 

e demorados, a preparação de uma roupa, porém, era a cor que simbolizava a 

eternidade, pois as demais cores desbotavam. E determinado tom de violeta era o 

púrpura. A cor vermelha também era uma cor da nobreza, seus meios de produção e 

tingimento de tecidos eram caros, tal como o violeta. “Em nenhuma cor se unem 

qualidades tão opostas como no violeta: é a união do vermelho e do azul, do masculino 

e do feminino, da sensualidade e da espiritualidade. A união dos opostos é o que 

determina a simbologia da cor violeta” (HELLER, 2013, p.360). O vermelho é resfriado 

pela cor azul. Elinor tem seus longos cabelos presos em tranças. Ela contesta o 

presente dado por Fergus à sua filha, um arco. A rainha diz que Mérida é uma “dama”. 

Mérida, filha da rainha, possui um vestido marron e, desde o início, se empolga 

em usar um arco. Ela possui longos cabelos cacheados em tom vermelho alaranjado, 

e é o que nela fica bem evidente, chamando muita atenção. 

A cor marron tem uma simbologia de adaptação, em sua combinação com as 

demais cores. Esta cor por si apenas pode ser associada à terra, à natureza. 

 

Em teoria, justamente quanto ao marrom seria adequada a pergunta: 
o marrom é uma cor? Na verdade, não. O marrom resulta da mistura 
de todas as cores: misture-se o vermelho e o verde, teremos marrom; 
violeta com amarelo, novamente marrom; azul com laranja, lá está 
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outra vez o marrom. E caso se combine qualquer outra cor com o 
preto, teremos novamente o marrom (HELLER, 2013, p.472). 

 

Em sua passagem pela floresta no início do filme, suas roupas não são notadas 

por serem marrom, e a floresta escura gera pouco contraste. A importância neste caso 

é destacar os cabelos e o rosto da personagem. 

A cor vermelha simboliza as paixões, do amor ao ódio, e está relacionada com 

o fogo e o sangue. As cores vermelho-laranja-violeta estão associadas à excitação e 

ação. Era tradição antiga depreciar as pessoas ruivas, pois pensava-se que crianças 

ruivas eram filhas de pais que não eram ruivos. Se os pais não eram ruivos e nascia 

uma criança ruiva, era dito que alguém a trocou, de maneira misteriosa e mística 

(HELLER, 2013). 

Correndo empolgada para onde a flecha caiu (2’:49’’), na floresta pouco 

iluminada, Mérida consegue recuperá-la. Neste instante (3’:02’), subitamente, ela 

ouve um ruído. Vira-se e observa atrás dela um “Will o’ Wisp”, criatura em forma de 

chama de cor azul, espírito da floresta (3’:11’’). Curiosa, a criança se aproxima da luz 

brilhante até desaparecer. A menina percebe a existência dos wisps. Em (3’:20), ela 

corre por uma trilha que tem wisps, sugerindo que Mérida percorra o caminho. Ela 

corre e tenta pegar cada chama azul que fica na trilha, mas sem sucesso. Eles 

desaparecem antes que a menina consiga chegar perto. Ela ouve o chamado de sua 

mãe (3’:35). 

 

Figura 81 - Mérida e o primeiro contato com um wisp 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Saindo da floresta, graças aos wisps, Mérida retorna ao acampamento de seus 

pais dizendo ter visto os wisps. Elinor diz à Mérida que os wisps mostram o destino 



109 

 

  

de uma pessoa que os vê. Zombando da lenda, o rei diz que uma flecha também pode 

fazer o mesmo (3’:50). Carregando Mérida, a rainha conta à sua filha que seu pai não 

acredita em mágica (3’:55). 

Em (3’:59), uma sombra gigante surge repentinamente. Mérida grita assustada. 

A sombra revela ser de um grande urso negro, e o rei Fergus reconhece-o como 

Mor’du. O rei Fergus e seus soldados partem para defender a rainha e sua filha (4’:05). 

O animal destrói a lança que era segurada pelo rei. A rainha montada em um cavalo 

sai em disparada para fora do acampamento (4’:10”). 

Mérida, como protagonista, tem uma primeira prova da existência de uma 

criatura mágica e misteriosa. A própria floresta onde ela se encontra revela ser uma 

região desconhecida. A floresta simboliza o inconsciente, no interior existem forças 

insuspeitas que um dia podem aparecer para revelar algo inconveniente, objetos de 

resistência, criaturas perigosas, mas também tesouros ocultos (CAMPBELL, 1995). E 

num dia qualquer, mensageiros destas regiões podem surgir, e surgiram na forma de 

um wisp, uma luz “mágica” azul. A luz orienta Mérida para fora da floresta, provando 

a existência de uma criatura que é considerado lenda. O outro mensageiro é o urso 

negro Mor’du, representando os perigos existentes na floresta (inconsciente). 

[...]. Esses mensageiros são perigosos porque ameaçam as bases 
seguras sobre as quais construímos nosso próprio ser ou família. Mas 
eles são, da mesma forma, diabolicamente fascinantes, pois trazem 
consigo chaves que abrem portas para todo o domínio da aventura, a 
um só tempo desejada e temida, da descoberta do eu [...] 
(CAMPBELL, 1995, p.15). 

 

Ainda inconsciente de seu destino por ser muito jovem, Mérida passa por uma 

manifestação preliminar das forças desconhecidas existentes na floresta (o 

inconsciente). 
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Figura 82 - Elinor conta à Mérida o que um wisp faz 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Em (4’:20”), Mérida, sobre o destino, diz narrando em off: “para a maioria o 

destino está ligado à terra, outros dizem que o destino pode ser costurado como uma 

roupa, criando ligações com outros. Uma coisa que se busca ou luta-se para mudá-

la. Alguns nunca acham, mas existem alguns que são dirigidos por ela” (4”:50”). 

Continuando a narrar seu mundo, ela diz (5’:37”): “Eu sou uma princesa. Um exemplo, 

tenho deveres, responsabilidades e expectativas. Minha vida toda foi planejada para 

o dia que surge... minha mãe, ela se encarrega de todos os dias de minha vida”. 

 

Figura 83 - Elinor ensina Mérida nos deveres de uma princesa 

 

Fonte: Captura de Tela  
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Figura 84 - Elinor sempre atenta à postura de Mérida 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Mostra-se agora Mérida adolescente, sendo educada pela sua mãe, a princesa 

está sob a supervisão da rainha. Ela é treinada para cantar, falar e saber tudo sobre 

o reino. Em outra situação, a menina acompanha seu pai no treino de falcões de caça, 

mas o seu pássaro ataca o rei, o que faz Mérida rir da situação de seu pai. Elinor pede 

que sua filha pare de rir do acontecimento. No jantar, ela também está sendo educada, 

sua mãe diz que precisa ser compassiva, paciente, cautelosa e limpa. A meta é chegar 

na perfeição. 

O arquétipo de Demeter, a deusa do cereal, nutridora e mãe, está presente em 

Elinor. Ela é a rainha e mãe de Mérida e dedicou sua vida à sua filha. Elinor educa a 

princesa passando seus ensinamentos, instruindo-a para ser uma dama, seguindo a 

cultura de seu povo. 

 

[...] o aspecto educativo de Deméter pode ser expresso através das 
profissões de ajuda - ensino, enfermagem, aconselhamento, em 
qualquer emprego no qual ajudar os outros é parte do papel - e em 
qualquer relacionamento no qual possa ser uma pessoa que educa 
[...] (BOLEN, 1990, p.242). 

 

Mérida se identifica com o arquétipo da filha, Perséfone jovem (Core). Seu 

aspecto é a de ser conduzida e ser complacente (BOLEN, 1990). Educada para ser 

uma princesa, Mérida cresce sendo disciplinada para se tornar uma boa dama. 

Embora este arquétipo inicialmente faça parte de Mérida, existe outro arquétipo que 

emerge em determinada situação. Como demonstrado em sua infância, o gosto pelo 
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arco, uma arma, o arquétipo que se encaixa é a de Artêmis, deusa da caça, da lua e 

competidora e irmã. “[...] equipada com arco de prata e aljava de setas ao ombro, era 

a arqueira de infalível pontaria [...]” (BOLEN, 1990). O arco e flecha são instrumentos 

de caça. Simbolicamente, representam o poder da luz e os raios de luz, o poder 

feminino e o masculino possuem a forma da lua e a abóboda celeste. Esta deusa 

percorria as florestas, campinas e montanhas. (BRUCE-MITFORD, 2001). 

Mérida fala que existe um dia em que não é preciso ser uma princesa (6’:55”). 

Segundo a princesa: “Um dia sem lições, sem expectativas, um dia que qualquer coisa 

pode acontecer, um dia que pode mudar meu destino”. Ela acorda, pega seu arco e 

flecha e sai em disparada para fora do castelo, montada em seu cavalo Angus. Mérida 

dispara suas flechas nos alvos distribuídos pelas árvores do caminho (7’:20”), 

acertando todos os alvos. Logo depois, Mérida escala um rochedo (8’:16”), admirando 

uma queda de água e a natureza à sua volta. 

Figura 85 - O dia de folga da princesa 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Voltando para o castelo no fim da tarde (9’:05”), a princesa deixa seu arco na 

mesa. A Rainha diz para sua filha que princesas não devem possuir armas (10’:15”). 

Elinor pede ao rei Fergus que fale algo para sua filha. Ao mesmo tempo, pede aos 

jovens irmãos que parem de brincar com a comida. Fergus não sabe o que precisa 

ser dito sobre Mérida. 

Maudie, a criada da rainha, surge no salão de jantar (11’:34”), ela entrega para 

Elinor 3 cartas, sob o olhar desconfiado da jovem de cabelos vermelhos. A rainha diz 

à Mérida que seu pai tem algo a dizer (11’:49”). Relutante em falar, Fergus é 

interrompido por Elinor.  
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A mãe de Mérida diz que os três clãs vizinhos aceitaram a proposta de 

competirem em um torneio e o vencedor da competição irá casar com Mérida (12’:15”). 

Mérida se surpreende e pede que seu pai se pronuncie a respeito. O rei gagueja e 

Elinor assume a conversa novamente. Ela diz não entender a reação de sua filha. A 

princesa protesta sobre a decisão.  

Em (12’:32”), Elinor diz à sua filha que uma princesa não ergue sua voz. A 

rainha fala que Mérida foi preparada por toda a vida para o casamento. Mérida se 

recusa e rebate que foi desejo de Elinor prepará-la para este fim, e não dela. Pega 

seu arco e deixa a sala dizendo que isto não irá acontecer (12’:45”). 

 

Figura 86 - Elinor quer casar a princesa 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Figura 87 - A princesa não quer nenhum compromisso 

 

Fonte: captura de tela  
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Logo depois, no quarto da princesa, Elinor entra para contar uma antiga história 

de um reino (13’:12”). Era sobre um rei que dividiu seu reino para quatro irmãos, eles 

eram os pilares da paz deste reino. Até que o irmão mais velho preferiu governar todos 

os reinos, e este terminou destruído, devido à ambição deste irmão. A rainha usa um 

tabuleiro de xadrez e coloca 4 peças como base do tabuleiro, retira uma das peças, 

que representava o irmão ambicioso, o tabuleiro cai no chão (13’:35”). Elinor diz que 

este antigo reino de nome esquecido caiu em guerra, caos e ruína. 

 

Figura 88 - A rainha explica sobre lendas antigas 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Mérida diz ser uma linda estória. A rainha responde que as lendas são lições e 

insiste para que sua filha aceite o fato (13’:50”). A princesa teima em não aceitar. Sua 

mãe diz ser um casamento e não o fim do mundo (13’:57”). Elinor sai do quarto, a 

princesa cerra suas mãos e revoltada bate a porta de seu aposento. 

A rainha costura uma tapeçaria com o rosto de Mérida, em seu aposento ela 

reflete sobre a conversa com a filha. Fergus percebe a preocupação da rainha 

(14’:12”). Ela já não sabe o que fazer e diz que Mérida não a escuta. Tentando ajudar, 

Fergus senta na cama e pede que Elinor converse com ele como se fosse sua filha. 

A rainha receia, mas muda de ideia e começa a conversar com o rei como se estivesse 

se dirigindo à Mérida (14’:53”). A rainha diz à Mérida que ela terá o que ninguém teve. 

Neste interim, Mérida faz o mesmo exercício falando com o cavalo, Angus, 

pensando ser Elinor. Ela diz não estar preparada, e apreensiva aguarda a chegada 

da guerra, por não casar com ninguém dos outros clãs. Em (15’:31”), Elinor diz ter 
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reservas sobre estas condições: “Mas nós não podemos apenas fugir de quem 

somos...” 

Mérida, por sua vez, diz: “Eu não quero que minha vida termine, eu quero 

liberdade!” (15’:38”). 

Elinor: “Mas você quer pagar o preço de ser livre?” 

Mérida: “Eu não estou fazendo isto para ferir você!” 

Elinor: “Se você tentasse enxergar o que eu estou fazendo. Fazendo por amor”  

Mérida: “Mas é a minha vida! Eu não estou pronta” 

Elinor: “Eu acho que você, apenas poderia...” 

Mérida: “Eu acho que você poderia entender se apenas me...” 

Elinor: “Escutar” 

Mérida: “Escutasse” (16’:11”). 

Elinor quer que sua filha se case, seguindo a tradição, e como de costume, os 

homens de outros clãs irão competir pela mão de sua filha. A natureza arquetípica de 

Demeter reside em ser nutridora e também uma figura com autoridade, no que reflete 

em Elinor não perceber que sua filha tem fortes convicções em não querer que isso 

aconteça. Figurativamente, é como se a deusa Demeter não percebesse que 

Perséfone está se transformando em Artêmis. 

Mérida resiste à ideia de ter que casar, ficando claro que seus melhores dias 

são quando a princesa sai do castelo para cavalgar, atirar flechas com seu arco, 

escalar montanhas. Atividades incomuns para a imagem de uma princesa, mas 

plenamente coerente com a divindade da natureza Artêmis. “Para desenvolverem 

seus talentos e enfocarem a busca do que tem valor pessoal, as mulheres-protótipo 

da deusa virgem frequentemente evitam o desempenho dos papéis tradicionais das 

mulheres” (BOLEN, 1990, p. 65). 

Em (16’:20”), os clãs chegam ao reino de Mérida e são recebidos pela família 

real. A rainha faz os preparativos para que Mérida se apresente de forma impecável, 

vestindo uma roupa apertada de donzela real. Elinor, vendo o desconforto da filha, por 

um breve instante (17’:17”), fica imóvel, observando com olhar pesaroso. Ela diz: 

“Merida, apenas...”. Mérida, esperando sua mãe completar a frase, olha para ela. 

Elinor, parecendo mudar de ideia, se recompõe e pede à princesa que sorria (17’:33”).  

Em (18’:02”), Mérida senta no trono, ela retira com o dedo uma das mechas de 

seu cabelo, deixando a mecha para fora do capuz da vestimenta de noiva. Mas 
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rapidamente sua mãe corrige a aparência de sua filha. Quando seus pais estão 

sentados no trono, Mérida puxa sua mecha novamente (18’:11”). 

Em (18’:55”), Fergus dá as boas-vindas aos três clãs, gaguejando sem saber o 

que dizer. Elinor se levanta e pede que os pretendentes da noiva se apresentem 

(19’:01”). A princesa horrorizada se afunda no trono ao ver os pretendentes se 

identificarem. 

Subitamente, os candidatos se provocam e começam a brigar. Fergus se 

empolga com a baderna no salão. Mérida fica indignada e Elinor olha para seu marido. 

Entendendo o olhar de sua esposa, Fergus grita a todos que parem de brigar e 

mostrem educação, no que os três filhos de Fergus surgem escondidos em uma 

passagem secreta, novamente, a briga toma conta dos homens do salão. 

Em (21’:44”), Elinor se cansa da confusão no salão e resolve por um fim nisso. 

Andando calmamente entre a briga, todos abrem espaço para ela, abaixando-se em 

sinal de respeito (21’:52”). Ela pega seu marido e os convidados pela orelha, puxando-

os como crianças (21’:58”). Todos os chefes dos clãs se desculpam. Finalmente, 

(22’:23”), Elinor anuncia a todos que apenas um dos primogênitos de cada clã poderá 

ser o campeão do torneio para concorrerem à mão da noiva. Sendo que a noiva irá 

escolher o tipo de competição. Ouvindo isso, Mérida pensa e grita: “Arco e flecha!”. A 

rainha concorda e dá início ao torneio (22’:54”). 

 

Figura 89 - A princesa decide o tipo de competição 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Em (24’:13”), o torneio tem início. O rei e a rainha desejam sorte aos 

competidores. Mérida trouxe seu arco e flecha, e os deixa ocultos ao lado do trono. 



117 

 

  

Durante a competição, apenas um dos candidatos acerta o alvo (25’:50). Todos 

pensam que a disputa terminou. O rei olha para o trono e não vê sua filha. 

Subitamente, uma figura encapuzada surge na competição. Tirando o capuz, Mérida 

se apresenta como candidata à disputa de sua própria mão. Para espanto de todos e 

principalmente de sua mãe (26’:10”). 

 

Figura 90 - Mérida entra na competição 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

A princesa tenta se colocar em posição de disparo do arco e flecha. Sua roupa 

justa a impede de fazer os movimentos. Então, ela rasga o vestido. Elinor protesta 

(26’:33”) e ordena à sua filha que pare. 

Mérida faz mira nos alvos e dispara. Na sequência, ela atinge todos os alvos 

no centro. Todos ficam impressionados com o que acabou de acontecer, ela superou 

seus concorrentes, ou melhor, seus pretendentes (27’:16”). 

Utilizando de estratégia, como é a característica do arquétipo de Atena, Mérida 

consegue anular a intenção de sua mãe em tentar casá-la. Atena é uma deusa virgem, 

seus princípios estão em realizações externas e pelo inexistente desejo de 

casamento. Ela pode “[...] usar sua habilidade de pensar estrategicamente para 

favorecer seus próprios projetos [...]” (BOLEN, 1990, p. 120).  

Mais tarde, no castelo, Elinor e Mérida discutem. A rainha diz que isto poderá 

causar uma guerra entre os clãs se não for desfeito. Sua filha diz que ela não a escuta, 

no que Elinor retruca dizendo ser a rainha, portanto, deve ser ouvida. 
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Mérida responde que ninguém pensa nela, mas em si mesmo. Ela não quer ser 

igual à Elinor, e pegando uma espada, Mérida corta o bordado que sua mãe tinha 

terminado, separando o desenho dela com o da rainha. 

Figura 91 - A princesa corta o laço com sua mãe 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Furiosa, a rainha avança sobre sua filha: “Mérida, você é uma princesa e deve 

agir como tal!”. Elinor arranca o arco dos ombros de sua filha e joga a arma de Mérida 

no fogo da lareira (28’:30”). A princesa, desconcertada, sai do quarto aos prantos. 

Elinor se recupera de sua raiva e vê o arco de sua filha queimar na lareira (28’:48”). 

Ela se ajoelha e chora, perguntando-se o que acabou fazer. 

Elinor vê seu planejamento de casar sua filha fracassar e não entende o 

porquê.  

[...] a mulher tipo Deméter fica profundamente ferida e confusa. Não 
pode entender porque os filhos a tratam tão mal, [...]. Ela também pode 
não entender que deve ter contribuído para as dificuldades de seus 
filhos. É consciente apenas de suas intenções positivas, não dos 
elementos negativos que envenenaram o relacionamento com os 
filhos (BOLEN, 1990, p. 261). 

 

Com a tapeçaria rasgada entre a figura de Elinor e Mérida, percebe-se a 

separação de mãe e filha. 

Mérida, montada em seu cavalo, cavalga sem rumo, chorando. Subitamente, 

em uma travessia por uma trilha fechada de vegetação, Angus, de forma ríspida, 

interrompe sua corrida e derruba Mérida. Ela se recupera da queda e percebe que 
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está em uma grande área com rochas em círculo (29’:34”). Aparentando ser um lugar 

sagrado, inseguro, o cavalo de Mérida se afasta. 

 

Figura 92 - Mérida segue os wisps para dentro da floresta 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

A princesa (29’:49”) vê um wisp e ao se aproximar dele a luz desaparece. Ela 

decide seguir um caminho iluminado por vários wisps. Em (31’:05”), Mérida chega em 

uma casa na floresta. Curiosa pela existência da construção, a princesa abre a porta. 

No interior, ela vê inúmeras figuras de madeira, entre elas vários objetos em forma de 

urso. Uma velha mulher pede a ela que veja todas as figuras (31’:46”). 

A senhora diz ser uma carpinteira, Mérida se assusta ao ver uma vassoura 

flutuando e varrendo o chão. Num estalar de dedos, a velha faz com que a vassoura 

se torne imóvel. Um corvo começa a falar, a princesa conclui que a velha é uma bruxa. 

Mérida sorri e oferece comprar todos os produtos de madeira da bruxa se em 

troca ela lhe der uma poção. A princesa quer uma poção que mude sua mãe e seu 

destino (33’:49”). Em troca, a jovem lhe dá o medalhão prateado com o brasão de seu 

clã. 

A bruxa sorri e concorda, com um estalo de dedo, sua loja se transforma em 

um lugar sombrio, com caldeirão e velas acesas. Ela se recorda que, há muito tempo, 

um homem veio pedir uma poção que mudasse o destino. 

Chegando ao círculo de pedras no interior da floresta, Mérida está prestes a 

cruzar o limiar. Este círculo de pedra simboliza um local de passagem ou rito, a 

princesa segue os wisps que surgem mostrando o caminho até a casa da bruxa. Os 

wisps e a bruxa são os ajudantes sobrenaturais da heroína, surgindo algumas vezes 

ou fornecendo um amuleto ou objeto que ajude o herói nas provas de sua aventura 

(CAMPBELL, 1995). 
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Mérida olha a bruxa preparar a poção, colocando os ingredientes no caldeirão. 

Em pouco tempo, a poção está pronta, em forma de um bolinho. A princesa olha o 

doce sair do caldeirão (35’:44”). Satisfeita, a princesa sai da cabana. A bruxa diz ter 

esquecido de falar algo sobre o feitiço do bolo. A princesa olha para trás e não vê mais 

a casa. 

 

Figura 93 - A bruxa prepara a poção que mudará o destino da jovem 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Mérida encontra uma velha que se diz carpinteira, e dentre os produtos de 

madeira estão inúmeras figuras de urso. Junto da velha senhora, um corvo e uma 

vassoura que varre por contra própria. Mais tarde, ela se revela uma bruxa. 

Usualmente, a figura da bruxa é interpretada como uma figura do mal, mas 

neste caso, ela auxilia Mérida. E como figura não maléfica existe semelhança com a 

deusa Hécate. Embora não pertença aos modelos de arquétipos de Bolen, a autora 

evidencia algumas características desta deusa e a relaciona como companhia, ora de 

Artêmis, ora de Perséfone. Hécate é também a deusa da lua escura: 

 

Hécate: Deusa das encruzilhadas, que olhava em três direções. Era 
associada com o estranho e o misterioso, e foi uma personificação da 
bruxa sábia. Hécate era associada com Perséfone, a quem 
acompanhou quando a jovem retornou do Inferno, e com a deusa da 
lua Artêmis (BOLEN, 1990, p. 414). 

 

A bruxa, como uma velha mulher, era considerada uma sábia por manipular 

ervas e poções (ECO, 2007). A velha mistura uma planta, fio de cabelo de Mérida e 
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um pó em seu caldeirão. Este elemento de transformação fornece o objeto que ajuda 

a heroína em sua aventura. 

Voltando para o castelo, Mérida está na cozinha (36’:28”), ela prepara um copo 

de chá e coloca o bolo em um prato. Com tudo na bandeja, ela se prepara para sair 

quando Elinor entra na cozinha (36’:30”). Aliviada, ela vê Mérida e diz à filha que 

estava preocupada, e que existe uma decisão pendente. 

Mérida oferece o bolo para sua mãe. Elinor come um pedaço e acha o gosto 

estranho (37:44). Sem perder tempo, a rainha quer voltar para o salão onde os clãs 

aguardam o impasse. 

No salão (27’:59”), Elinor não está se sentindo bem e pede que Mérida a ajude 

a chegar ao quarto. A princesa curiosa, tenta saber se a decisão da rainha sobre o 

casamento permanecerá ou mudará. A rainha reclama do bolo que comeu. Deitada 

em sua cama, Elinor não está bem. Ela se vira e cai da cama (39’:41”). 

 

Figura 94 - Elinor come o bolo enfeitiçado 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

A princesa tenta ajudar sua mãe que está debaixo do cobertor, mas a rainha se 

levanta e subitamente o cobertor cai, revelando-se ser um urso (40’:00”). 

Mérida entra em pânico, gritando que há um urso no quarto. O urso se assusta 

com a própria sombra. Derrubando vários móveis, a jovem percebe que sua mãe se 

tornou um urso. Elinor, em sua forma de ursa negra, se assusta quando vê num 

espelho sua atual forma. A princesa diz que a poção da bruxa foi inútil. Ela ainda 

confessa que não era este o resultado que esperava. A grande ursa rosna ao saber o 
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que Mérida fez (41’:05”), enquanto no salão o rei sente o cheiro de urso em algum 

lugar de seu castelo. 

A princesa diz ser culpa da bruxa. Elinor não consegue mais usar as roupas 

humanas, apenas coloca sua tiara real e se cobre com um cobertor. Ela e Mérida 

saem do quarto evitando se encontrar com Fergus. O rei que odeia os ursos desconfia 

da presença de um animal (42’:25”). 

Subitamente, Maudie surge em outro corredor. A serviçal grita ao ver o urso, e 

saí em disparada, em pânico. Desesperada, a ursa andando com as duas patas tenta 

se esconder no quarto dos seus três filhos menores. 

Maudie confirma a presença de um urso no castelo (45’:28”). Procurando Elinor, 

Mérida a descobre nos quartos dos trigêmeos. Elinor está mandando os três meninos 

arrumarem o quarto, como se estivesse na forma humana (43’:50”). Confusos, eles 

olham para Mérida, que explica o ocorrido. Ela diz precisar tirar Elinor do castelo e 

pede ajuda a eles. 

As três crianças ruivas distraem Fergus e todos os homens que caçam o urso. 

Gritando, o rei e seus guerreiros correm por todos os andares do castelo. Mérida e 

Elinor chegam à cozinha do castelo e conseguem fugir com a ajuda dos meninos, que 

observam o doce que Elinor comeu (46’:45”). 

 

Figura 95 - Elinor se transforma em uma grande ursa marrom 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Mérida causou a transformação de sua mãe em um urso. O urso é um dos 

animais símbolos de Artêmis. Na Grécia antiga este animal representava o símbolo 

do poder temporal (BRANDÃO, 1987, p. 66), por estar ativo na primavera e verão e 

adormecido no inverno, quando hiberna dentro de uma caverna. Esta característica 
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instintiva de se recolher no inverno, associa o urso simboliza de reflexão voltado para 

o interior. “Na alquimia, o urso corresponde ao nigredo da matéria-prima e, portanto, 

está relacionado a todos os estágios iniciais e aos instintos. Consequentemente, tem 

sido considerado um símbolo do aspecto perigoso do inconsciente e como um atributo 

do homem que é cruel e grosseiro” (CIRLOT, 1973, p.23). Na alquimia, o urso 

corresponde ao nigredo (negrume), a matéria-prima. É conhecido como estágio inicial 

dos instintos, consequentemente um símbolo de aspecto perigoso do inconsciente e 

como atributo do homem cruel e rude (CIRLOT, 1971, p. 77). 

Artêmis, como deusa, tinha santuários que eram cuidados por jovens meninas, 

chamadas de ursinhas. Ela tinha poderes de transformar as pessoas em animais, 

existe uma versão da deusa transformando a ninfa Calisto em uma ursa como 

punição. Um caçador de nome Actéon foi transformado em um veado e morto pelos 

seus próprios cães. Ifigênia, exigida para sacrifício, foi transformada em uma corsa. 

Mais tarde (47’:13”), Mérida chega nas pedras circulares sagradas e chama 

pelos whisps, que não aparecem. A princesa explica como conseguiu chegar até a 

bruxa, mas agora sem os whisps não sabe onde fica a localização. 

Elinor e sua filha andaram por algum tempo, Mérida reconhece o caminho da 

casa da bruxa, até que encontra a casa (48’:35”). 

Entrando na casa, Mérida e sua mãe percebem que a bruxa se foi. Sem querer, 

a jovem ativa o fogo apagado, sobre o caldeirão. Aquecendo o caldeirão há uma 

mensagem da bruxa para a princesa. A velha mulher diz que volta apenas na 

primavera e que lembrou de dizer para a Mérida que o feitiço que adquiriu se tornará 

permanente no segundo pôr do sol. Para desfazer o encanto, a princesa terá que 

lembrar desta frase em (50’:10”): “destino alterado, que olhe a sua alma e remende a 

união. Conserte o vínculo dilacerado pelo orgulho”. 

Desesperada, Mérida mistura várias poções para tentar falar com a bruxa, mas 

apenas faz a casa desaparecer (50’:55”). 

Começa a chover, Mérida faz um abrigo para sua mãe, com as madeiras da 

casa da bruxa. Mérida olha para a ursa e vê Elinor entristecida com a situação. 

Em (52’:05”), Mérida sonha, relembrando sua infância. Ela lembra que Elinor 

cantava e ela se escondia dos relâmpagos. 

Ao acordar, Mérida vê sua mãe na mesa com um copo de água e uma tigela 

de frutas. Elinor tinha preparado um café da manhã. Mesmo em sua forma de urso ela 

pede, grunhindo, que Mérida não coloque o arco na mesa. 
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Percebendo que as frutas não são consumíveis, Mérida resolve pescar com o 

arco e flecha (54’:30”), em um rio repleto de peixes. Após pegar um peixe, Mérida faz 

uma fogueira e alimenta sua mãe com alguns peixes. 

Percebendo o tamanho do apetite, Mérida mostra à ursa que deve pegar os 

peixes como um urso faria. Tirando sua tiara, Elinor vai para o rio pescar. Ela e Mérida 

pescam juntas. 

Em (57’:52”), com a fome satisfeita, a ursa sai do rio, Mérida pergunta à sua 

mãe onde está indo. Ao olhar para a jovem ruiva, a ursa exibe os olhos negros, sem 

vida. Rosnando para Mérida, o urso ameaça atacá-la (57’:04”). 

A princesa grita assustada. Subitamente, Elinor recupera a vivacidade de seus 

olhos. Mérida diz à sua mãe que por um instante ela se tornou um urso por dentro 

(57’:21”). 

Subitamente, Elinor vê um wisp atrás de sua filha (57’:39”). A ursa dispara 

correndo atrás da luz azul, adentrando pela floresta até chegarem a um caminho 

iluminado por inúmeros wisps azulados (58’:43”). Mérida seguindo sua mãe diz que 

os wisp mostrarão o caminho. 

Seguindo até o alto de uma montanha (59’:20”), Mérida e Elinor, caminhando 

pela névoa, descobrem ruínas do antigo clã das lendas dos quatros irmãos, contada 

anteriormente por Elinor. A princesa indaga por qual motivo os wisps as levaram para 

aquelas misteriosas construções. 

 

Figura 96 - Sendo guiadas pelo wisp 

 

Fonte: Captura de Tela  
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Percebendo ser um antigo castelo em ruínas, Mérida (59’:58”) escorrega e cai 

em um buraco. Ela se recupera e vê que está em uma sala com um trono.  

A princesa acha que é o castelo da lenda contada por sua mãe. Mérida vê uma 

rocha com relevos esculpidos dos nobres. Três deles estão juntos e uma das figuras 

está separada da pedra. Mérida percebe que estão divididos como a tapeçaria 

rasgada em seu próprio castelo. Subitamente, ela tem uma visão do passado (60’). 

Ela vê um machado quebrando a rocha e vê a espada cortando a tapeçaria. 

Afastando-se das figuras de pedra, a princesa conclui que o feitiço já aconteceu 

anteriormente. Ela murmura: “destino a ser mudado”. Olhando em volta, vê apenas 

destruição e esqueletos. Ela volta seus olhos para sua mãe, que está observando da 

abertura. 

Em (60’:01”), Mérida percebe que o príncipe também utilizou o mesmo feitiço. 

Subitamente, um urso negro com uma grande cicatriz surge das sombras.  

A princesa conclui ser Mor’du, o urso gigante. Rapidamente, Mérida atira uma 

flecha no urso. Este é atingido, mas não o afetou. Elinor se desespera tentando 

alcançar sua filha. 

Mor’du avança na princesa, que se esquiva do ataque. Mérida sobe pelas 

rochas até a abertura. Ela salta para alcançar a pata estendida de sua mãe (60’:02”). 

Subindo nas costas de sua mãe, ambas fogem das ruínas, até chegarem no 

círculo de pedras mágico. Descansando da fuga, Mérida lembra das palavras da 

bruxa, que é costurar a tapeçaria para que Elinor volte a ser humana, antes que seja 

tarde (60’:03”). 

Figura 97 - Descobrindo a solução 

 

Fonte: Captura de Tela  
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A ajuda sobrenatural dos wisps leva a princesa e sua mãe para um castelo em 

ruínas, no passado. No interior do castelo, Mérida descobre a verdade da lenda que 

sua mãe lhe relatara, sobre um príncipe dos quatro irmãos que queria governar todos 

os reinos de sua família. Mérida descobre que o irmão é Mor’dul, o urso negro. Neste 

momento, segundo Campbell, a jornada do herói ganha outro significado, pois atingiu 

a iluminação, a verdade. 

Fugindo do urso negro, Mérida e Elinor retornam para o círculo de pedras. O 

círculo de pedras volta simbolizando um portal e marca a passagem da aventura do 

mundo conhecido e do desconhecido. 

 

Figura 98 - Mor’du o feroz urso negro 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Mor’du, o urso negro, possui uma cicatriz em seu olho esquerdo. A cicatriz 

simboliza defeitos morais e sofrimentos (CIRLOT, 1971). A cor do urso preto11 é a cor 

do mau, dos sentimentos negativos e reversão de valores (HELLER, 2013). 

Entrando sorrateiramente no castelo, a princesa ruiva e a rainha ursa veem os 

homens discutindo como resolverão a questão da filha de Fergus. 

Elinor pede que Mérida ganhe tempo conversando com os representantes dos 

clãs (60’:05”). Enquanto a ursa tenta chegar até o quarto da tapeçaria, que fica depois 

do salão ocupado pelos guerreiros em briga. 

Mérida entra no salão e todos os guerreiros param para ouvir a princesa. Os 

três líderes dos clãs exigem uma solução, eles acham que é um embuste. A princesa 

  

11 O preto transforma todos os significados positivos de todas as cores cromáticas em seu oposto 
negativo. O que soa tão teórico é uma constatação elementar prática: o preto faz a diferença entre o 
bem e o mal, porque ele faz também a diferença entre o dia e a noite (HELLER, 2013, p. 238). 
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grita para que os três líderes fiquem quietos (60’:04”). Fergus ri da reação enérgica de 

sua filha. Mérida começa a contar a mesma lenda do reino antigo para todos os 

homens. 

Enquanto estão todos ouvindo atentamente Mérida contar a antiga lenda e de 

como o orgulho pode destruir os laços de amizade, Elinor cruza o salão discretamente. 

Ela fica orgulhosa de sua filha.  

Mérida diz que os clãs aliados são importantes pelos laços fortalecidos pela 

guerra contra os invasores. Ela reconhece que cometeu um grande erro por ser 

egoísta, e pretende resolver a questão de seu noivado. 

Ao falar, Mérida olha direto para a Ursa. Elinor gesticula para sua filha. Mérida 

percebe o que sua mãe lhe diz. Mérida fala a todos que quer quebrar as tradições e 

que a rainha quer que todos sejam livres para escrever sua própria estória. “Seguindo 

nossos corações. E encontrando o amor no nosso tempo” (60’:08”). Os líderes dos 

clãs choram emocionados. 

Mérida pede que os filhos dos líderes decidam o que é melhor. Os herdeiros 

dos clãs concordam e contestam seus pais. 

Figura 99 - Mudando a tradição de seu povo 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Contando a lenda de suas terras, Mérida imita sua mãe, impondo ordem e 

revivendo como sua terra foi unida contra os invasores. E desta liberdade eles 

puderam seguir com seu destino com bravura e amizade. Este ato da princesa 

comoveu Elinor, a rainha também deseja que Mérida e os demais reinos deixem os 

jovens decidirem por eles mesmos seus destinos.  
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Fergus se aproxima e diz à Mérida que ela é como sua Elinor. Aliviada, Mérida 

oferece a adega do rei para comemorar a nova tradição.  

Enfim, a princesa e a rainha chegam ao quarto onde está a tapeçaria rasgada 

por Mérida (60’:10”), e ao tentar achar uma agulha e linha, Elinor vê algumas frutas. 

Isso faz com que a ursa se comporte como um animal novamente. Atônita, Mérida 

tenta trazer a personalidade humana de sua mãe de volta.  

Em (60”:11”), Fergus entra no quarto de Mérida desesperado, pois acabou de 

ver que o quarto onde ficava a rainha estava destruído. O rei se assusta e tenta atacar 

o urso sem saber que é Elinor. A ursa ataca o rei Fergus, mas acaba arranhando o 

braço direito de Mérida. O rei tenta contra-atacar, mas o animal arremessa-o na 

parede. Fergus cai no chão inconsciente (60’:09”). 

Elinor, após ter machucado seu marido e filha, foge do castelo. (60’:12”). Mérida 

explica ao seu pai que usou um feitiço em Elinor e, como consequência, transformou 

a rainha em um urso. O rei não acredita em sua filha e acaba por trancá-la no quarto. 

Ele sai em perseguição ao urso que escapou. 

Maudie fica com a chave do quarto da princesa. Mérida vê seus três irmãos 

transformados em pequenos ursos. Ela percebe que eles comeram o doce com a 

poção da bruxa. Mérida pede aos três ursos que peguem a chave de Maudie (60’:13”). 

Enquanto os irmãos perseguem a assustada serviçal, Mérida retira a tapeçaria 

da parede para costurar o tecido rasgado. 

Neste intervalo de tempo, Elinor continua a ser perseguida por Fergus e pelos 

guerreiros (60’:16”). Após percorrer a floresta, a rainha chega até as rochas circulares. 

Mérida é libertada pelos seus irmãos. Todos eles montam em Angus, o cavalo 

de Mérida. Cavalgando rápido pela floresta, eles são ajudados pelos wisps azulados, 

mostrando o caminho onde Elinor está, sem saber que Mor’du está à espreita nas 

sombras. Nas rochas circulares, a ursa é presa por cordas. O rei está prestes a matar 

Elinor, mas é impedido pelas flechas de Mérida. O rei tenta tirar sua filha do caminho. 

Pegando uma espada de um dos guerreiros, a princesa defende a ursa de seu pai. 

Habilmente, Mérida derruba seu pai. Os três pequenos ursos caem sobre o assustado 

rei (60’:16”). 

Defender a mãe é uma característica arquetípica de Artêmis (BOLEN, 1990). O 

rei Fergus pensa que a ursa é apenas um animal e quando ataca o urso é repelido 

por Mérida de posse de uma espada. Na mitologia, a mãe de Artêmis, Leto, foi 

ofendida por Níobe por exclamar que tinha mais filhos e filhas e mais belos que o da 
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deusa Leto. Devido a esta ofensa, Artêmis e seu irmão Apollo, deus das artes e 

equivalente masculino de Artêmis, ambos mataram com seus arcos e flechas os filhos 

e filhas de Níobe. Elinor, como uma ursa, está representada como nutridora e 

defensora ávida de sua prole, ao ver Mérida em perigo, parte para defender sua filha 

dos ataques de Mor`du 

 Em (60:17), uma grande sombra se ergue da floresta, a princesa reconhece 

Mor’du, o urso negro. Sem perder tempo, Fergus e seus homens atacam o urso 

desfigurado. Mor’du derruba todos os guerreiros e tenta atacar Mérida. Elinor vê a sua 

filha em grande perigo, com ferocidade ela se liberta das cordas e ataca o urso negro. 

 

Figura 100 - Mérida é atacada por Mor’du 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Elinor e Mor’du lutam ferozmente, Mor’du arremessa a ursa em direção a uma 

das rochas que acaba rachando. Elinor se levanta e empurra seu inimigo contra a 

mesma pedra. Batendo em Mor’du, Elinor vê a rocha ceder.  

 Em (60’18”), Mérida e Elinor olham o urso negro preparar-se para um novo 

ataque, quando a rocha cede e cai sobre Mor’du, matando-o. 

Da rocha se levanta uma figura fantasmagórica de cor azul, o espírito de Mor’du 

foi libertado do feitiço. Agora com a aparência humana, ele agradece à Mérida e torna-

se um wisp, desaparecendo. 
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Figura 101 - Mor’du é libertado de sua transformação 

 

Fonte: Captura de Tela  

O arquétipo de Atena, no aspecto da estrategista em batalha, é evidenciado em 

Elinor, ela conseguiu derrotar Mor’du com a estratégia de deixar a rocha cair sobre 

ele. Embora existam inúmeros guerreiros próximos, nenhum deles teve a capacidade 

de enfrentar o perigo. Apenas Mérida e Elinor enfrentaram Mor’du, mais de uma vez. 

Percebendo o nascer do sol, é chegada a chance de anular o feitiço que causou 

toda esta confusão. Mérida retira a tapeçaria da sela de seu cavalo e a coloca sobre 

Elinor (60’:20”). Os raios do sol atingem as pontas mais altas das rochas, mas nada 

acontece, a princesa vê os olhos da ursa se tornarem pretos. Os guerreiros observam 

tristes o destino da princesa e da rainha. 

A princesa chora percebendo que Elinor não se transformou em humana. Ela 

pede à sua mãe que a perdoe. Mérida reconhece ser a culpada (16’:21”). A princesa 

com lágrimas escorrendo de seus olhos diz: “Você sempre esteve lá por mim. Você 

nunca desistiu de mim. Eu quero você de volta mamãe...”. Mérida abraça sua mãe, 

ainda em forma de urso. 

Os raios do sol iluminam as pedras e a grama do local sagrado e atingem a 

tapeçaria, exibindo a costura feita por Mérida, com o desenho da rainha e da princesa 

de mãos-dadas (60’:21”). A cor dourada do sol ilumina o desenho da tapeçaria. 
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Figura 102 - O elo entre mãe e filha retornam 

 

Fonte: Captura de Tela  

Em (60’:22”), uma mão acaricia os cabelos da princesa. Surpresa, Mérida 

percebe que sua mãe deixou de ser urso. Ambas se beijam e se abraçam. 

Os cabelos de Elinor estão soltos. Mérida diz que Elinor mudou. A rainha diz à 

sua filha que ambas mudaram. Fergus se aproxima e abraça as duas nobres. 

A tapeçaria remendada brilha com a luz do sol, como ouro e como cor da 

transformação de Elinor. Ouro não é lembrado como uma cor, e sim como metal nobre 

e valioso. Estabelece-se uma relação de valor e riqueza com objetos dourados 

(HELLER, 2013). Com o remendo da tapeçaria, o conflito termina entre Mérida e sua 

mãe. Mérida, como uma princesa adolescente, está predominantemente sob o 

arquétipo de Artêmis, mas uma Artêmis jovem. “[...] A adolescente Artêmis é uma 

garota com traços de independência e tendência para a exploração [...]” (BOLEM, p. 

89).  

Mérida procurou evitar um rito de passagem, o casamento, e sua aventura 

heroica mudou uma cerimônia legitimada como tradição. Mas ao evitar o casamento, 

ela causou a separação com sua mãe e a transformação de sua mãe em ursa. 

Obrigada a buscar a cura, Mérida conheceu os mistérios de seus antepassados. Ela 

reconheceu seu erro e o seu orgulho que destruiu o laço com Elinor. Teve que retornar 

com o conhecimento adquirido para salvar sua mãe de se tornar um animal para 

sempre. Segundo Campbell, a forma da aventura mitológica do herói-heroína se 

formata em separação-iniciação-retorno. 

Elinor, sob o arquétipo de Deméter em seu aspecto negativo, segundo Bolem, 

desenvolve um comportamento passivo-agressivo, ao perceber que seus planos 

foram frustrados. Esta relação se sustenta quando Elinor é transformada em urso, 
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animal, instinto. Ela retorna à forma humana com as ações de sua filha e também pelo 

seu desejo de permitir que Mérida decida por ela mesma seu destino. Assim, as 

mulheres que possuem a figura arquetípica da mãe (Demeter) “[...] crescem conforme 

renunciam à sua necessidade de manter as outras pessoas dependentes e muito 

influenciadas por ela. Fazendo isso, a dependência mútua pode ser transformável em 

apreciação mútua e amor” (BOLEM, p. 270). 

Ela abriu mão da obrigação de sua filha se casar, libertando-se também de 

cumprir a tradição de seu reino. Esta mudança se reflete na aparência do cabelo da 

rainha, que se apresenta com os cabelos soltos e livres (60’:22”).  

A lição deste arquétipo consiste em aceitar as mudanças humanas que ocorrem 

de tempos em tempos, como a própria natureza. Elinor, em sua aventura, tentou impor 

à filha o rito de passagem do casamento, e foi transformada em urso, numa espécie 

de isolamento de sua humanidade. Por algum tempo, estava no mundo dos instintos, 

por ser uma ursa, nesta nova condição, também pôde ver sua filha agir de outro modo 

quando tentava desfazer o erro de sua decisão. Assim, quando retornou ao seu estado 

humano, foi como um renascimento, realmente transformada em uma nova Elinor. No 

final, Mérida realmente transformou sua mãe. 

Algum tempo depois, Mérida e Elinor veem uma nova tapeçaria no castelo. No 

desenho, Mérida e Elinor, em forma de urso, estão de mãos-dadas.  

Os clãs voltam para sua região natal em seus barcos. Fergus se despede de 

seus aliados e assiste do alto da montanha Mérida e Elinor cavalgarem por uma trilha. 

A voz de Mérida pode ser ouvida em off: “Para alguns o destino é algo além do 

nosso comando. Que o destino não é nosso. Mas eu sei melhor. Nosso destino vive 

dentro de nós. Você só tem que ser valente suficiente para vê-lo” (60’:24”). Fim!! 

 

Figura 103 - A aventura que conciliou filha e mãe 
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Fonte: captura de tela  
 

Mérida como o “herói” de Campbell retornou de sua aventura trazendo seu 

“troféu”, sua mãe de volta à forma humana e a renovação dos costumes de seu reino, 

ninguém será obrigado a casar se não quiser e não há mais necessidade de se 

disputar a mão da princesa.  

  

4.5 Frozen (2013) 

 

Sinopse: Anna e Elsa são duas princesas, Elsa possui poderes mágicos de 

controlar o frio e o gelo, sem querer Ana é ferida por Elsa. Seus pais decidem separar 

as duas irmãs e proíbe Elsa de se aproximar das pessoas. 

 

Princesa Elsa, protagonista, inteligente e elegante, ela possui poderes mágicos 

que manipulam o frio e o gelo. Passou a governar o reino de Arendelle, após a morte 

de seus pais. 

Princesa Anna, protagonista, impulsiva e desajeitada, irmã de Elsa. Dá 

importância à sua relação com sua irmã. 

Príncipe Hans, antagonista, manipulador e calculista, ele deseja se apoderar 

do reino de Arendelle cortejando a princesa Anna.  

Kristoff, protagonista, 21 anos, vendedor de gelo. 

Olaf, boneco de neve mágico criado por Elsa, amável e amigo das princesas. 

Sven, rena fiel e de bom caráter de Kristoff. 

Duque de Weselton, ganancioso dignitário do reino vizinho das princesas. 

 

Em (3’:34”) é mostrado um grande reino perto das montanhas com um 

magnífico castelo construído na beira de um lago. Dentro do castelo, a jovem princesa 

Elsa, de cabelos brancos, estava dormindo. Ela é acordada por sua irmã de cabelos 

ruivos, Anna, que quer brincar.  

Anna e Elsa (4’:21”) correm para um grande salão e juntas se divertem. A 

pedido de sua irmã, Elsa demonstra seus poderes de manipular o gelo (4’:27”). Em 

pouco tempo, o salão fica repleto de neve e as duas crianças brincam construindo um 

boneco de neve, de nome Olaf. 



134 

 

  

Figura 104 - Elsa e Anna brincam 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

 Pulando por morros de gelo criados por Elsa, Anna se entusiasma e pula cada 

vez mais rápido. Elsa não consegue acompanhar sua irmã. 

Subitamente, Elsa escorrega e lança seu poder de gelo em Anna (5’:17”). 

Atingida, Anna cai na neve inconsciente, para desespero de Elsa. A princesa grita 

chamando seus pais. Assustada, a princesa de cabelos prateados congela o salão 

transformando a neve em gelo sem perceber. 

Anna possui uma agitação natural em querer brincar com sua irmã Elsa. Elsa 

possui o poder de criar e manipular o gelo, cria a neve para que juntas as irmãs 

possam entreter-se. A brincadeira torna-se um acidente quando a magia de gelo 

lançada por Elsa atinge Anna. O herói deixa o seu ambiente conhecido, cruza uma 

nova região repleta de criaturas sobrenaturais, encontra uma força ou poder, vence 

as dificuldades e retorna para seus semelhantes com algum benefício 

(CAMPBELL,1995). 

Devido à magia de Elsa, Anna agora tem uma mecha prateada. Prata é a cor 

da lua, cor associada ao metal precioso, como o ouro. Associada ao valioso e ao 

dinamismo, também representa a intelectualidade, a introversão e descrição. Tendo a 

ligação simbólica com a lua, ela é a cor que se associa à noite e às forças da magia. 

“A prata sugere frieza. Ela é constituída pelas cores branco, azul e cinza, todas cores 

frias. A neve tem reflexos prateados e também, por isso, o prata é uma cor invernal 

[...]” (HELLER, 2013, p. 264). Elsa, por sua vez, tem a cor levemente dourada nos 

cabelos. O dourado ou o ouro não é apresentado como cor, mas simboliza o valor, a 

realeza (HELLER, 2013). 
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Os pais das duas meninas chegam para ajudar em (5’:44”). Notando que sua 

filha está congelada, a rainha abraça Anna. Preocupado, o rei diz saber onde pedir 

ajuda. Na biblioteca, o rei acha um livro. Dentro do livro, uma ilustração exibe uma 

figura de magia, um feiticeiro curando uma pessoa (5’:56”). Existe também um mapa 

da floresta, indicando onde se encontra o feiticeiro. 

O rei e a rainha cavalgam para a floresta velozmente. No caminho, um menino 

com um filhote de alce nota o gelo derrubado por um dos cavaleiros que, na verdade, 

é o rei segurando Elsa (6’:01”). Curiosos com o gelo em plena floresta, o menino loiro 

e o pequeno alce partem seguindo a trilha de gelo. 

Em um discreto vale cheio de pedras redondas, o rei, a rainha e suas filhas 

pedem ajuda olhando no entorno. Subitamente, as pedras rolam para perto da família 

real (6’:40”). Escondido, Kristof, o menino loiro, percebe serem os trolls12.  

O rei aparenta conhecer o chefe e feiticeiro troll, e lhe conta sobre os poderes 

de Elsa, que estão aumentando. A criatura de pedra pergunta ao rei se a jovem nasceu 

com poderes ou foi amaldiçoada. O rei confirma que Elsa nasceu com o poder. 

Examinando Anna, inconsciente, o troll diz que o coração não foi atingido, apenas a 

cabeça. O coração é difícil de ser mudado, já a cabeça pode ser convencida. 

 

Figura 105 - Retirando, magicamente, parte da memória de Anna 

 

Fonte: Captura de Tela  

  

12 Uma criatura imaginária, muito grande ou muito pequena em histórias escandinavas tradicionais, 
que tem poderes mágicos e vive em montanhas ou cavernas. Disponível em: 
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/troll. Acesso em: 20 jan.2018. 
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O chefe troll remove as lembranças de Anna, fazendo com que ela esqueça do 

poder de sua irmã e do acidente ocorrido. Ele aconselha Elsa a aprender a controlar 

seu poder, que irá aumentar, e apesar da beleza, existe o perigo. O medo será o 

inimigo de Elsa. O rei concorda e diz que irá esconder os poderes da menina e evitar 

o contato dela com as pessoas (7’:50”). 

 Os trolls possuem a tom de pele cinza, representando sua origem, as rochas. 

Seus cabelos e roupas possuem a cor verde. Verde é associado às cores de répteis, 

dragões e animais míticos e criaturas de fábulas, também é a da imaturidade 

(HELLER, 2013). 

Cinza é a cor da pele dos trolls. Essa cor, pelo seu simbolismo, é considerada 

a cor do povo camponês. Da miséria, do inamistoso, do feio e rude. “[...] eram 

cinzentas as roupas dos órfãos nos orfanatos, de cinza se vestiam os desamparados 

[...]” (HELLER, 2013, p. 516).  

O auxílio sobrenatural é prestado, neste caso, pelos trolls. Segundo Campbell, 

esta ajuda ao herói pode ser em forma de uma anciã ou ancião, que dá ao herói um 

amuleto que o protege de determinados perigos que poderá enfrentar. No aspecto de 

conto de fadas, a fada madrinha presta este serviço ajudando o protagonista 

fornecendo-lhe objetos e roupas, podendo ainda a mãe natureza auxiliar o herói no 

papel de um poder benigno e protetor (CAMPBELL,1995). O troll mais velho diz que 

o poder de Elsa pode ser belo, mas também perigoso, causando medo. A 

possibilidade da não aceitação do poder de Elsa preocupou o rei. O troll é uma criatura 

imaginária das lendas escandinavas. No contexto do filme eles possuem baixa 

estatura e sua pele cinza assemelha-se com rochas. De forma geral, lembram anões 

e duendes, estes são entidades que não estão no âmbito da consciência e sim 

guardiões do inconsciente (CIRLOT, 1971). 

Assim, as providências do rei são estabelecidas. Elsa e Anna são separadas. 

Anna ao ver a neve, bate na porta do quarto de Elsa (8’:26”). Elsa pede à Anna que 

vá embora. 

Observando pela janela, Elsa sem querer congela parte da janela com o toque 

de suas mãos. Com seus poderes crescendo, seu pai decide que Elsa deve usar luvas 

(9’:06”). O tempo passa e Anna não consegue mais brincar com sua irmã. 
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Figura 106 - O isolamento de Elsa 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

Elsa, em sua idade infantil, devido ao ocorrido com sua irmã, sente-se 

responsável por ferir Anna. Seu pai decide que Elsa deve evitar o contato com outras 

pessoas, como o arquétipo de Héstia, a deusa da lareira e dos templos. Ela atua 

interiormente, “Héstia se concentra em sua experiência interior subjetiva” (BOLEN, 

1990). Utilizando luvas para ocultar e suprimir seu poder de gelo, Elsa deve viver tendo 

pouco contato com as pessoas. Suas luvas brancas contrastam com seu vestido azul, 

o uso do branco faz sentido porque assemelha-se à cor de seu poder. 

Azul é a cor das roupas de Elsa. O azul simboliza o céu, o divino, a simpatia, 

fidelidade, fantasia, virtudes intelectuais, razão. Também é a cor do frio, do distante e 

do infinito (HELLER, 2013). A associação do frio e da cor azul é notada quando Elsa 

está em cena. 

A cor de sua luva é branca, simbolizando a pureza, a ressureição, o início, a 

inocência e ligação com o divino. Também pode ser utilizada por reis e rainhas em 

ocasiões importantes. Simboliza a neve, o inverno e o vazio (HELLER, 2013). 

Em (9’:57”), o rei e a rainha embarcam em um navio para uma viagem. Por 

conta de uma grande tempestade no mar, a embarcação desaparece coberta pelas 

ondas gigantes (10’:20”). 
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Figura 107 - Anna e a relação com seus pais 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

No momento em que Anna abraça seus pais, tons em rosa e laranja iluminam 

o aposento onde a família se encontra. Uma luz alaranjada se origina de cima, à 

esquerda. Seu pai abraça sua esposa e sua filha. 

 

Figura 108 - Elsa e a relação com seus pais 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Na frente de uma escada, Elsa demonstra respeito e submissão, inclinando-se 

para seus pais, diferente do abraço caloroso de Anna. Existe uma iluminação oposta 

nesta cena, uma luz exterior ilumina o piso e não os personagens. Elsa não toca seus 

pais. 

Em uma montanha (10’:33”), uma homenagem ao rei e à rainha, dois 

monumentos póstumos estão ao lado de Anna.  Com tristeza, Anna canta para Elsa, 

que escuta do outro lado da porta. Música que expressa que ambas têm uma à outra, 

pois seus pais se foram (11:05). Tempos depois, Elsa, (12’:25”) em idade adulta, será 
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coroada rainha de Arendelle, e o castelo será aberto aos súditos de todo o reino. 

Muitos diplomatas de reinos vizinhos chegam para a cerimônia, entre eles o ambicioso 

Duque de Weselton. 

Anna, despertada do sono (12’:55”) por um criado, corre para se preparar para 

o evento. Ela canta dizendo que o ambiente silencioso do castelo irá mudar, e 

comemora a festa que se aproxima. Assim como um romance especial a espera. Anna 

dança pelos corredores, jardins e termina no salão de quadros. Ela diz: “e se eu 

conhecer um escolhido? “. 

 

Figura 109 - Anna espera conhecer alguém no baile 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Anna comemora a abertura dos portões do castelo, de forma que os convidados 

de outros reinos possam participar da coroação de sua irmã e do baile. Ela almeja 

conhecer alguém especial para um romance. O arquétipo de Afrodite na princesa 

Anna caracteriza “[...] o desejo de conhecer e de ser conhecido é o que gera Afrodite”. 

Anna apresenta cores de tom verde em suas roupas, associada à natureza, às 

florestas, é a cor da primavera, do frescor. Também representa a imaturidade ao 

observar que existem estágios de maturação de alguns frutos. Nesse sentido, 

simboliza a juventude. (HELLER, 2013). 

Por sua vez, Elsa canta dizendo que deve encenar e ninguém poderá saber de 

seu segredo, devendo ser uma boa menina, diz ela olhando para o quadro de seu pai.  

Cantando ao mesmo tempo, mas em locais diferentes, Elsa e Anna têm 

opiniões singulares sobre a coroação (16’:27”). Anna canta que nada pode impedi-la 

de vivenciar o evento. Por sua vez, Elsa teme que seu poder se manifeste em público. 
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Figura 110 - Elsa assume o posto de seu pai 

 

Fonte: Captura de Tela  

Elsa segue as orientações dadas por seu pai desde seu acidente com Anna, 

ninguém deve saber de seu poder e é preciso ficar distante das pessoas. Segundo 

Bolen (1990, p.161): “[...] Além do mais, acrescentada à sua tendência de retirar-se 

da companhia dos outros, a unicidade em-si-mesma de Héstia procura calma, 

tranquilidade, e isso é mais facilmente encontrado na solidão. 

 

Ao cantar Elsa diz “sempre uma boa menina deve ser”, olhando para 
o quadro imponente de seu pai. Como uma jovem que não quer 
decepcionar seu pai, ela demonstra o arquétipo de Perséfone, no 
aspecto de Core, a jovem Perséfone, inconsciente de suas forças e 
desejos, passiva nas decisões (BOLEN, 1990). 

 

Pertencendo à nobreza e coroada rainha, Elsa possui em sua capa a cor violeta 

ou púrpura. É a cor dos reis e nobres, pelo fato de o meio de tingimento das roupas 

ser caro, de processo lento e ingredientes vindo de regiões longínquas para o período 

anterior ao medieval.  

 

O púrpura mais famoso de todos vinha da Fenícia [...] no atual Líbano 
[...], lá existem ainda conchas desses caramujos dispostas em 
camadas que medem vários metros de altura, resquícios da antiga 
produção do púrpura. [...] que os Fenícios descobriram por volta de 
1500A.C., o mistério do tingimento do púrpura [...] (HELLER, 2013, p. 
363). 

 

Cantando feliz e distraída, Anna se choca com um cavalo (17’:14”), um jovem 

nobre que está montado no cavalo desce para ajudar a jovem caída. Ele se apresenta 

como Hans, príncipe das ilhas do sul. Anna se apresenta e logo fica fascinada pelo 



141 

 

  

jovem nobre. Sabendo que a jovem é a princesa de Arendelle, Hans se ajoelha em 

sinal de respeito e pede desculpas pelo transtorno causado. Anna diz não se importar, 

pois ela não é uma princesa que precisa de formalidades a ponto de ele pedir 

desculpas. Anna diz a Hans que se fosse com sua irmã, Elsa, teria um “chilique” 

(17’:59”). Lembrando da cerimônia de coroação, Anna se despede e corre para o 

palácio. 

No salão do castelo, os súditos do reino veem Elsa se tornar a rainha de 

Arendelle (18’:54”). Hesitando em ficar sem luvas, Elsa é obrigada a erguer um cetro 

e uma esfera dourados, para se consagrar rainha do reino. Após um sacerdote 

anunciá-la como rainha de Arendelle, Elsa devolve os objetos ao sacerdote e coloca 

suas luvas novamente (19’:48”). 

 

Figura 111 - Elsa segura os símbolos reais, um cetro e o orbe, dourados 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

O cetro representa o eixo do mundo, a fertilidade e também um símbolo fálico. 

O orbe com sua forma esférica propõe a perfeição, o centro do mundo. Ambos 

dourados, significando a superioridade da realeza, do valor e importância (CIRLOT, 

1971).  

No salão, a comemoração tem início com a presença das duas irmãs no mesmo 

recinto. Elsa demonstra estar calma e Anna fica nervosa e tímida perto da rainha. 

O Duque de Weselton se apresenta para as duas nobres, pedindo que Elsa lhe 

conceda a primeira dança como rainha. Elsa diz ao duque de cabelos grisalhos que 

não sabe dançar. Ela oferece Anna para dançar em seu lugar (21’:30”). O duque sem 

perder tempo leva Anna para a pista de dança. 
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Após a desajeitada dança com o duque, Anna retorna para conversar com Elsa 

(21’:31”). Anna tenta se reaproximar de sua irmã e diz que gostaria que a alegria da 

festa acontecesse todos os dias. Elsa responde que seria bom, mas olhando para 

Anna, diz que não é possível, e vira de costas para sua irmã. 

Triste pela recusa de Elsa, Anna se afasta em meio à multidão. 

Em (22’:57”), o príncipe Hans surge e leva Anna para dançar. Por toda a noite, 

Hans acompanha Anna. Eles passeiam no jardim do palácio, Anna conversa sobre 

sua vida, contando que quando crianças ela e Elsa eram muito próximas. Mas um dia 

Elsa não queria mais a companhia de Anna, sem saber o porquê Elsa viveu reclusa 

no palácio. Hans diz empolgado que nunca a abandonaria. Surpresa e alegre com o 

príncipe Hans, Anna e Hans começam a cantar celebrando o encontro deles (23’:49”). 

Em (25’:36”), Hans pede Anna em casamento. Ela, empolgada, aceita o pedido. 

Voltando para o salão da festa, o casal se encontra com a rainha. Anna e Hans 

anunciam para Elsa que irão se casar. Surpresa, a rainha não aceita a novidade dos 

dois jovens empolgados. 

 

Figura 112 - Anna e o príncipe 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

O arquétipo de Hera é descrito por Bolen: “[...] primeiro e antes de tudo, 

representa o desejo ardente de ser esposa. A mulher com o forte arquétipo de Hera 

sente-se fundamentalmente incompleta sem um companheiro [...]”. Com o 

comportamento arquetípico de Hera, Anna acredita que encontrou o amor e pretende 

se casar. 

O príncipe Hans veste-se de branco com detalhes dourados em sua roupa de 

baile. O branco como pureza de sentimentos e o dourado como origem nobre e valioso 

(HELLER, 2013). A figura do príncipe representa o filho do rei, e a forma paternal em 
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seu jeito juvenil (CIRLOT, 1971). Alto, porte atlético e gentil, acaba atraindo a atenção 

de Anna. 

Elsa diz à sua irmã que não pode casar com uma pessoa que acabou de 

conhecer. Anna diz que pode, pois é um amor verdadeiro. 

A rainha contesta sua irmã sobre o que ela sabe sobre “amor verdadeiro”. Anna 

diz à Elsa que sabe mais que a rainha, e que tudo que Elsa sabe é abandonar as 

pessoas. A rainha se emociona, mas se contém (26’:35”). Hans tenta interceder, mas 

Elsa não mudou de ideia. Aborrecida, ela pede ao príncipe que vá embora e anuncia 

a todos que a festa está encerrada (27’:02”). 

Anna vê Elsa sair do salão e decide segurar o braço de sua irmã, retirando a 

luva de Elsa. Anna implora que não consegue viver desta maneira, abandonada sem 

uma irmã. Anna pergunta qual a razão de Elsa estar longe de todos. 

Elsa perde o controle e com a mão sem a luva lança uma magia de gelo no 

chão (27’:29”), assustando a todos na festa. O conde de Weselton afirma ser feitiçaria. 

 

Figura 113 - As irmãs separadas por uma barreira de gelo 

 

Fonte: Captura de Tela  

 

O gelo separa as duas princesas, Elsa e o seu poder se tornaram o motivo da 

separação. O gelo simboliza a comunicação do formal e do informal, é um elemento 

de transição entre diferentes ciclos e o congelamento da fluidez, que a água 

representa. Caracteriza também a rígida linha entre a consciência e a inconsciência. 

(CIRLOT, 1971). Visualmente na cena em (27’:30”), o poder de Elsa é uma barreira 

para o entendimento entre as duas irmãs. 
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Elsa sai correndo do salão e, no pátio do castelo, o povo tenta se aproximar da 

rainha. Assustada, ela sem querer congela uma fonte de água, transformando-a em 

gelo. A população do reino de Arendelle se intimida com a magia da rainha.  

Anna pede à sua irmã que espere, mas Elsa corre para fora do castelo. Com 

seu poder ela consegue congelar a água e atravessar o grande lago, fugindo para a 

floresta do outro lado da margem (29’:22”). Anna e Hans veem o fiorde congelar e 

prender os navios na baía. 

De volta ao castelo, o conde acusa a rainha de feitiçaria, Anna explica ao conde 

que sua irmã não é má, apenas está assustada. Anna pretendendo ir atrás de Elsa, 

deixa o príncipe Hans no comando do reino de Arendelle (30’:42”). Hans questiona a 

princesa sobre o perigo de achar Elsa, mas Anna reforça que a rainha nunca feriu 

ninguém. Com a neve caindo sobre o seu reino, Anna parte cavalgando para fora do 

castelo (31’:01”). 

No aspecto mitológico, Anna responde ao chamado da aventura, proposto por 

Campbell. Sair do reino de Arendelle para buscar sua irmã. Elsa, por sua vez, recusa 

o chamado da aventura por querer se manter distante das pessoas por causa do seu 

poder mágico. 

Os mitos e contos de fadas de todo o mundo deixam claro que a 
recusa é essencialmente uma recusa a renunciar àquilo que a pessoa 
considera interesse próprio. O futuro não é encarado em termos de 
uma série incessante de mortes e nascimentos, e sim em termos da 
obtenção e proteção do atual sistema de ideais, virtudes, objetivos e 
vantagens [...] (CAMPBELL, 1995, p. 84). 

 

O duque de Welseton incita o povo do reino de Arendelle a temer Elsa. O duque 

possui aparência caricata, por ter a cabeça e o nariz grandes, desproporcionais ao 

seu corpo, pequeno e de baixa estatura. 

A caricatura era conhecida nas épocas remotas, mas foi no fim do século XVIII 

que este tipo de desenho foi popularizado e reconhecido como um segmento das 

artes. A distorção da figura humana ocorre em dois métodos: o positivo e o negativo. 

No método negativo, retira-se a dignidade e a forma, deixando a pessoa feia, 

desproporcional e ridícula. O método positivo de distorção torna o homem uma 

criatura diferente, representando-o como um animal, um boneco, um ser fantástico ou 

aberração (SEDLMAYR, 1948). 
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Em uma região montanhosa e repleta de neve, Elsa transforma o entorno com 

sua magia, ela canta (32’:22”) dizendo estar livre, e com sua liberdade ela pode testar 

seus limites. Ao mesmo tempo, ela cria um grande castelo de gelo. Em (34’:20”), Elsa 

joga sua tiara e troca magicamente sua roupa de nobre por um vestido feito de gelo, 

solta seu cabelo deixando sua trança pender por seus ombros. Satisfeita com a 

construção de seu local particular, ela fecha a janela do castelo. 

 

Figura 114 - Elsa com seu novo vestido de gelo 

 

Fonte: captura de tela  
 

Elsa canta: “Livre estou, livre estou. Não posso mais segurar. Livre estou, livre 

estou. Eu saí pra não voltar...”. Hestia é um arquétipo que permite a liberdade interior 

se desligando de posses, títulos e poder; “O si-mesmo: centralização interior, 

iluminação espiritual e significado Héstia é um arquétipo de centralização interior”. 

(BOLEN, 1990). Outro arquétipo em Elsa é o de Artêmis, sobre esta deusa Bolen 

(1990, p.78) diz: “[...] representa um sentido de integridade, uma-em-si- mesma, uma 

atitude de “sei cuidar de mim mesma” que permite à mulher agir por conta própria, 

com autoconfiança e espírito independente.  

 Elsa troca suas roupas de nobreza por um vestido de cor azul feito 

magicamente por seu poder de manipular o gelo. Seu vestido lhe dá mais liberdade 

em contraste com a roupa da cerimônia, justa e fechada até o pescoço. Os 

movimentos do vestido da princesa refletem a liberdade recém-adquirida, sem 

precisar esconder seus poderes, sem temer machucar alguém ou ser machucada. 

Na floresta, Anna tenta descobrir para onde Elsa se dirigiu. A neve acumulada 

em uma árvore cai sobre ela e sua montaria. Anna cai do cavalo em cima da neve, e 

o animal foge para longe (35’:16”). 
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Obrigada a vagar sem seu cavalo, Anna descobre uma cabana, que parece um 

armazém. Dentro da cabana, ela compra alguns itens para sobreviver no frio. Pouco 

tempo depois, um outro rapaz entra no armazém, ele informa à jovem e ao vendedor 

que a nevasca vem de um lugar chamado montanha do norte (38’:14”). Ele quer 

comprar equipamentos, mas não tem dinheiro suficiente para pagar. Anna observa o 

forte rapaz, que é vendedor de gelo. 

Mais tarde, Anna se encontra com um jovem, Kristoff, ela pede ao rapaz que a 

leve para a montanha do norte o quanto antes. Anna comprou itens que o rapaz 

precisava e não tinha dinheiro para pagar. Com sua rena, Sven, e seu trenó de neve 

o rapaz e Anna partem na escuridão em direção à montanha do norte (40’:30”). 

No trenó, Anna conta como ela e Elsa causaram a mudança de clima em pleno 

verão. O rapaz contesta Anna por ter conhecido uma pessoa e se tornado noiva no 

mesmo dia. 

Subitamente, eles são atacados por lobos (43’:35”), Kristoff grita a Sven, a rena, 

para ir mais rápido. Pulando um precipício todos conseguem escapar dos lobos, 

Kristoff foi o último a pular do trenó, mas consegue ficar pendurado na borda do 

abismo. Seu trenó é destruído na queda. Em (44:17”), Anna joga uma corda para o 

rapaz, puxando-o para longe do precipício. 

Sem o trenó, Anna, Kristoff e Sven são obrigados a andar montanha acima. 

Andando por um bosque congelado (46’:35”), eles encontram Olaf, um boneco de 

neve falante. 

 

Figura 115 - Anna, Olaf, o boneco de neve encantado, Kristoff e Sven, a rena 

 

Fonte: Captura de Tela  
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Anna como a heroína, na visão de Campbell, cruzou o limiar, representado pelo 

abismo, que separa o mundo conhecido do desconhecido. Agora em outra parte da 

região ela é auxiliada por Olaf, o boneco de neve mágico. 

Em Arendelle, o cavalo de Anna retorna ao castelo. Hans, temendo o pior, 

convoca um grupo de resgate para ir em busca da nobre princesa. O conde oferece 

seus dois ajudantes para a busca e ordena que seus homens ponham um fim no 

inverno caso a rainha Elsa apareça (50’:50”). 

Anna, Kristoff, Sven acompanhando Olaf, chegam perto do castelo de gelo de 

Elsa. Kristoff pergunta qual o plano de Anna. Ela responde que irá resolver tudo com 

uma conversa. Kristoff rebate o argumento de Anna dizendo que pessoas que 

desaparecem nas montanhas buscam ficar sozinhas. Anna diz que quem quer ficar 

só é o próprio Kristoff. Ele diz que não é verdade, pois ele tem amigos, especialistas 

em amor. A jovem tenta escalar um rochedo, mas desiste. Olaf avisa que achou uma 

passagem com uma escada para o castelo. Aliviada por não ser mais necessária a 

escalada, Anna pede a Kristoff que a segure. A jovem nobre se joga nos braços de 

Kristoff (52’:39”). 

Enfim, chegando à entrada do castelo, Anna pede que seus amigos esperem 

do lado de fora da porta de gelo (52’:56”). 

Em (54’:17”), Elsa recebe Anna. Elsa pede à sua irmã que volte para Arendelle. 

Anna diz a mesma coisa para Elsa. A rainha diz que deve permanecer no castelo de 

gelo, na solidão onde não machuque ninguém. 

Olaf entra pela porta se apresentando à Elsa, dizendo que ela o criou. Anna diz 

à sua irmã que é o mesmo boneco de neve criado por elas, enquanto eram crianças. 

Ela olha para suas mãos se surpreendendo com os seus poderes (55’:20”). Em 

seguida, Elsa relembra o acidente com sua irmã, causado por sua magia. 

Elsa se afasta, dizendo para Anna que está tentando protegê-la. Anna relata 

para Elsa que o inverno atingiu o reino e apenas a rainha pode fazer o gelo 

desaparecer. Elsa sobe para uma sala mais alta. Anna a segue insistindo para que 

volte à Arendelle. 

Anna começa a cantar dizendo que podem ficar juntas novamente e por uma 

vez na eternidade resolver esta situação. Elsa canta que está só, mas sente-se livre 

e que sua dor não cessa, devendo ficar longe de todos. 
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Nervosa, Elsa dispara uma magia de gelo que atinge Anna, e então, Kristoff 

entra no salão. Anna diz estar bem e ainda insiste que as irmãs podem resolver a 

situação em Arendelle. 

 

Figura 116 - Elsa, uma vez mais, atinge Anna com seu poder mágico 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Elsa cria com sua magia um gigante de neve. A criatura feita de neve agarra 

Anna, Kristoff e Olaf, e com suas mãos gigantes os atira para fora do castelo. 

O ambiente do castelo de Elsa se torna vermelho, demonstrando sua irritação. 

Vermelho é a cor das paixões do amor até o ódio, simboliza o fogo, as chamas 

e o calor. Também é a cor da matéria em oposição à cor azul, da imaterialidade 

(HELLER, 2013). 

 Anna tem como objetivo convencer Elsa a retornar para Arendelle. Com esta 

meta direcionada, ela apresenta o arquétipo de Artêmis. 

Elsa, por sua vez, não quer voltar para seu reino, temendo piorar a situação 

com seu poder mágico. Relutante e ainda com o seu poder sem controle, Elsa feriu 

sua irmã na infância, conclui-se que a falta do foco no relacionamento, de modo geral, 

é característica do arquétipo de Atena: 

 

[...] certa vez Atenas teve uma amiga que era como irmã, chamada 
lodama ou Palas. As duas estavam envolvidas num jogo competitivo, 
terminando mortalmente quando a lança de Atenas acidentalmente 
atingiu e matou sua amiga (BOLEN, 1990, p.132). 

 

Elsa se concentra no perigo de seu poder e não no relacionamento com sua 

irmã e com outras pessoas, causando sem intenção, um novo ferimento em sua irmã, 

como na mitologia de Atena. 
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Irritada, Anna joga uma bola de neve no monstro, que enfurecido sai em 

perseguição de Anna e Kristoff (59’:05”). Correndo do monstro, os dois acabam caindo 

em um precipício sobre a neve, o que evita de se machucarem. 

Se recuperando da fuga, Kristoff nota que o cabelo de Anna está se tornando 

cada vez mais branco, quando ela foi atingida pela magia de Elsa. Kristoff tem uma 

solução, falar com uns amigos, os especialistas em amor, como dizia Anna (60’:01”). 

Enquanto isso, após a expulsão de sua irmã, Elsa tenta se concentrar em seus 

poderes. O gelo do castelo se torna vermelho (60’:02”), quando ela diz que não pode 

sentir. 

Após andar por algum tempo, Kristoff chega a uma região que não foi afetada 

pelo frio. Ele apresenta seus amigos para Anna. Ela vê apenas pedras e fica em 

dúvida. Olaf, cochichando para Anna, diz que Kristoff é louco (60’:04”). Kristoff diz que 

foi criado por eles. 

Subitamente, as pedras criam vida se transformando nos trolls. Eles festejam a 

chegada de Kristoff. Eles veem Anna junto do rapaz e elogiam a jovem. Anna vê com 

espanto os trolls. Os troll começam a cantar dizendo que Kristoff tem alguns defeitos, 

mas ele é um bom rapaz. Morrendo de vergonha de Anna, Kristoff pede que parem. 

Os trolls colocam enfeites nos dois humanos e afirmam que eles devem ficar juntos, 

e querem casar os dois imediatamente. Anna se diverte com os trolls, mas 

subitamente ela fica fraca e é amparada por Kristoff. O feiticeiro e avô troll se aproxima 

de Anna e lhe diz que existe gelo em seu coração, colocado por Elsa, que precisa ser 

removido, caso contrário, ela se tornará em gelo sólido. E somente um ato de amor 

verdadeiro pode aquecer um coração congelado (60’:09”), diz o chefe dos trolls. 

 

Figura 117 - Anna está morrendo 

 

Fonte: Captura de Tela  
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“Existe gelo em seu coração, colocado por sua irmã”, esta é a frase que o chefe 

dos trolls diz à Anna. Metaforicamente, a falta de demonstração de amor de Elsa por 

Anna faz com que o sentimento do amor desapareça.  

Em (60’:10”), o grupo de resgate encontra o castelo de Elsa, os soldados de 

Hans lutam contra o gigante de neve. Os capangas do conde alcançam Elsa que está 

no alto da torre. Eles tentam matá-la, mas a rainha consegue se defender com sua 

magia. Desesperada, ela agora tenta ferir os dois inimigos.  

 

Figura 118 - Elsa defende seu castelo 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

O interior do castelo de Elsa torna-se dourado com o brilho do pôr do sol 

incidindo sobre o castelo, ao combater os homens de Hans. O ouro, embora não seja 

uma cor, representa o metal nobre, que possui a simbologia de riqueza, luxo e 

eternidade (HELLER, 2013). 

Hans captura Elsa, que veste um casaco cinza. Cinza, pelo seu simbolismo, é 

considerada a cor do povo camponês, da miséria, do inamistoso, do feio e rude. “[...] 

eram cinzentas as roupas dos órfãos nos orfanatos, de cinza se vestiam os 

desamparados [...]” (HELLER, 2013, p. 516). No caso de Hans indica que não existe 

mais a pureza e nobreza, ele age por outros interesses, que serão revelados mais 

tarde. 

 Hans chega ao salão da torre e vê os dois homens do conde prestes a serem 

mortos. Ele pede para a rainha não ser o monstro que as pessoas temem. Elsa 

suspende sua magia. Um dos homens do conde tenta atirar uma flecha com sua arma, 

mas Hans o impede. A flecha dispara derrubando o grande lustre do salão sobre Elsa, 

mas a rainha consegue escapar por pouco, caindo no chão desacordada (60’:12”). 
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Tempos depois, Elsa acorda em uma prisão, ela tem suas mãos presas por 

correntes, sem conseguir manipular sua magia. Ela olha pela janela e vê o mar 

congelado no fiorde. Hans entra na prisão e pede que Elsa desfaça a magia e traga o 

verão novamente. A rainha diz não ser possível. 

Enquanto isso, cavalgando em Sven, Kristoff leva Anna de volta ao castelo de 

Arendelle. Chegando ao castelo, Kristoff entrega Anna para os criados (60’:14”). 

Anna é levada ao príncipe Hans. A jovem explica o que aconteceu e que seu 

coração está se congelando, graças à magia de Elsa. Ela explica que apenas um beijo 

de amor verdadeiro pode salvá-la. Hans, preocupado, inclina-se para beijá-la, mas 

logo se afasta. Ele diz que não a ama. Ele apenas queria casar com Elsa para 

ascender no poder, mas como existia a dificuldade de Elsa aparecer, Hans escolheu 

Anna para se aproximar do trono de Arendelle. 

 

Figura 119 - O príncipe não beija Anna, ele nunca a amou 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Ainda de casaco cinza, Hans trai a confiança de Anna, ao expor seu plano de 

dominar Arendelle. O príncipe, antes valorizado como verdadeiro, gentil e bondoso, 

torna-se agora um antagonista declarado, mentiroso e calculista sem escrúpulos. 

Afinal, tudo que importa é dominar o reino de Anna e Elsa. Agora, ele pretende matar 

Elsa e ser visto como o salvador de Arendelle (60’:17”). Anna está debilitada pelo 

congelamento do seu corpo, ela é deixada trancada na sala. Hans apaga a lareira que 

aquecia o ambiente e deixa Anna para morrer. Depois Hans se encontra com os 

representantes de outros reinos, dizendo que a princesa Anna foi morta pela rainha 

Elsa. Como responsável por Arendelle, ele condena Elsa à morte.  
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Na prisão, Elsa congela todas as paredes de pedra (60’:16”) e consegue fugir 

ao provocar um desabamento com os seus poderes. Ao chegar à cela destruída, Hans 

fica furioso com a fuga inesperada da rainha. 

Na fuga de Elsa, uma grande tempestade de neve cresce sobre Arendelle. 

Olaf consegue entrar no castelo e na sala onde Anna está, acendendo a lareira, 

e o calor faz com que Anna recupere suas forças (60’:19”). Anna fala para Olaf que se 

enganou com Hans. O boneco de neve diz que amar é colocar as necessidades do 

outro acima das suas, como Kristoff fez ao trazer Anna para casa. Anna percebe as 

palavras de Olaf. 

Subitamente, as paredes da sala começam a estalar, o congelamento causado 

pela tempestade de neve atinge o castelo. Anna e Olaf saem do castelo. A princesa 

precisa encontrar-se com Kristoff, sem saber que ele está próximo correndo para 

salvá-la da tempestade (60’:20”). 

Andando pela nevasca, Anna percebe suas mãos congelando e tem pouco 

tempo, antes que vire gelo. No mar congelado, Hans encontra Elsa. Ele lhe diz que 

Anna está morta pela magia que congelou o coração da princesa. 

Chocada com a revelação, Elsa cai de joelhos. Sua emoção faz com que a 

nevasca desapareça instantaneamente (60’:25”). 

Com o tempo claro, Anna vê Hans prestes a matar Elsa, e vê também Kristoff 

se aproximando, como último esforço, decide salvar sua irmã. 

Ela corre até Hans e se coloca entre a espada do príncipe e Elsa, que está no 

chão, abalada e indefesa. Neste mesmo instante, Anna se transforma em gelo. 

Hanz dá um golpe com a sua espada e atinge a mão de gelo de Anna. O corpo 

de gelo da princesa quebra a espada de Hans e magicamente joga o príncipe para 

longe (60’:26”). 

Elsa, desesperada, chora abraçando o corpo de sua irmã. Com o fim da 

nevasca, Kristoff e os diplomatas dos outros reinos veem a triste cena. 
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Figura 120 - O último ato de Anna foi salvar Elsa 

 

Fonte: Captura de tela  

Enquanto Elsa chora, o peito de Anna começa a ficar vermelho. Seu coração 

bate e, magicamente, seu corpo começa a descongelar, a magia se foi. 

Anna e Elsa se abraçam. A rainha pergunta: “Você fez todo este sacrifício por 

mim?” E Anna responde que a ama (60’:27”). Olaf reconhece que apenas um amor 

verdadeiro aqueceria um coração congelado. Elsa descobre que o amor pode 

descongelar tudo à sua volta. 

 

Figura 121 - O amor de Elsa por sua irmã retorna e recupera Anna 

 

Fonte: captura de tela.  

 

Elsa recupera o seu amor, sendo este o sentimento mais poderoso para 

controlar seus poderes. Anna consegue fazer com que Elsa retorne para Arendelle. 

Em Campbell isto significa o fim da busca e o retorno do herói para o lar. O herói/ 

heroína retorna para seu mundo natal com o objeto de sua busca, conhecimento, 

poderes ou tesouros (CAMPBELL, 1995). 

Com sua magia, Elsa faz o gelo subir para o céu e se desfazer (60’:28”). 
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Todos estão em um barco que estava congelado. Hans desperta e olha para 

Anna. A princesa se aproxima e diz ao príncipe que o único que tem um coração 

congelado é o próprio Hans. Anna acerta um soco no príncipe, ele cai na água. 

 

Figura 122 - Anna derruba o príncipe Hans com um soco 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Uma característica arquetípica de Artêmis era punir os que a ofendiam. A 

princesa Anna não tem dúvida se deve ou não agredir Hans com um soco ao descobrir 

a verdade, que ele a estava usando para chegar ao poder no reino de Arendelle 

(BOLEN, 1990). 

Com Elsa de volta ao trono de Arendelle, Kristoff ganha um novo trenó de Anna. 

Hans é levado preso de volta para seu reino, onde seus irmãos mais velhos 

decidirão seu destino. O Duque de Weselton é convidado a deixar Arendelle e nunca 

mais voltar. 

No pátio do castelo, Elsa com o seu poder cria um piso de gelo para que todos 

possam patinar e brincar (60’:32”). Anna diz à sua irmã que os portões abertos são 

uma coisa boa. Elsa diz que os portões nunca mais serão fechados. A rainha leva 

Anna para patinar. Fim!! 
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Figura 123 - Anna, Olaf, o boneco de neve encantado, Kristoff e Sven, a rena 

 

Fonte: Captura de Tela  
 

Elsa, favorecida de poderes que só ela possui, causa um acidente com sua 

irmã, Anna, sem a intenção de machucar, sendo obrigada a se esconder do mundo 

exterior e a viver reclusa.  

Essa decisão foi tomada por Elsa obedecer à ordem de seu pai quando criança, 

decisão que perdurou até a chegada da idade adulta. Fugindo de suas obrigações 

também se afasta de sua família, acreditando que seu poder poderia prejudicar a 

todas as pessoas. Foi preciso a insistência de Anna para que Elsa percebesse que 

seu poder poderia ser utilizado para o amor.  

Elsa, sob o arquétipo de Perséfone, manteve a representação de boa menina, 

na frente de seu pai até a coroação. Suprimindo seu poder, característica que a 

identificava e a diferenciava de todas as pessoas do reino. Precisou ser isolada do 

contato externo, desenvolveu o arquétipo de Héstia, cuja característica é a introversão 

e solidão, Elsa também se identifica com o arquétipo de Atenas, no seu aspecto 

negativo, de ignorar relacionamentos em favor de seus objetivos, positivo (sabedoria, 

habilidades com as mãos). 

Anna que sempre amou sua irmã, apesar de não ter poderes, foi criada sem 

restrições. Sua personalidade extrovertida contrasta com a de Elsa, mais discreta. 

Desenvolveu o arquétipo de Artêmis no aspecto da exploração, pois suas ações 

tiveram mais destaque fora da cidade, percorrendo montanhas e florestas para buscar 

sua irmã. Seu desejo de ter um relacionamento é característica arquetípica de Hera. 

Em seu encontro com o príncipe Hans, acreditava ter conhecido alguém para casar.  
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Graças ao seu sacrifício, conseguiu fazer o amor de Elsa ressurgir e essa lhe devolveu 

a vida, e o sentimento do amor entre ambas foi renovado.  

No aspecto mitológico, Anna, a heroína, retorna ao seu reino com a bênção que 

irá restaurar seu império, que é assolado pelo frio. Elsa desfaz o encantamento do frio 

e a primavera retorna à Arendelle. 

 

4.6. Moama (2017) 

 

Sinopse: Uma jovem, deseja impedir que sua ilha seja destruída por um deus 

de lava chamado Te Ká. Sabendo da lenda de Mauí, um semideus, ela parte para 

encontra-lo, para pedir a ele que enfrente Te Ká.  

 

Moana, protagonista, 16 anos, uma jovem que sonha em se tornar uma 

navegadora como seus antepassados, mesmo que vá contra a decisão de seu pai. 

Te Ká, antagonista, destrói todas as ilhas ao seu redor com seu poder de fogo 

e lava. 

Mauí, companheiro da protagonista, considerado um semideus e aventureiro. 

Possui poderes de se transformar em animais. 

Vovó Tala, grande incentivadora de Moana, sua neta. 

Chefe Tui, pai de Moana. 

Sina, mãe de Moana e esposa do chefe Tui, ela sempre intervém nas 

discussões entre pai e filha. 

Te Fiti, deusa da vida, possui poderes de criar fauna e flora nas ilhas. 

Tamatoa, antagonista direto de Mauí. 

 

O filme começa contando a origem da vida, existia apenas o oceano e, depois, 

pelos poderes de Te Fiti, deusa da vida, emergiu das águas a ilha mãe. Seu poder 

residia no coração, de onde emanava vida e poder para serem compartilhados com o 

mundo (1’:24”). Com o tempo, várias criaturas passaram a cobiçar o poder de Te Fiti, 

almejando a capacidade de criação dela. Até que, um dia, um semideus do vento e 

do mar viajou até a ilha onde ficava Te Fiti. Ele era um metamorfo, tinha poderes de 

se transformar em qualquer forma graças ao anzol mágico que portava como uma 

espada. Seu nome era Mauí. Ele consegue roubar o coração de Te Fiti, que é um 



157 

 

  

cristal esverdeado (2’:12”) incrustrado em uma rocha no interior da floresta. Fugindo 

da ilha que desmorona pela perda do coração de Te Fiti, Mauí se depara com uma 

criatura gigante em forma de lava e fogo, o demônio Te Ká. O demônio e Mauí se 

enfrentam, e Mauí desaparece junto com o coração de Te Fiti. Mil anos depois, Te Ká 

e os demônios das profundezas ainda procuram o objeto de grande poder, e enquanto 

não acharem o coração espalham a escuridão e a morte, drenando a vida de todas as 

ilhas. 

Essa lenda é contada por uma velha senhora, Tala, avó da pequena filha do 

chefe da vila de Motunui, Moana, que ouve atentamente a narração (03’:49”) e é a 

primeira do grupo. Outras crianças ouvem com grande medo, uma menina chora e um 

menino desmaia. (3’:52”). Tala continua dizendo que um dia alguém irá navegar para 

fora dos recifes da ilha para encontrar Mauí e fazê-lo devolver o coração de Te Fiti 

(4’:08”). 

 

Figura 124 - Avó de Moana conta a lenda da criação da vida 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Ao findar a estória, entra um homem forte – Tui, o chefe da tribo -, ele diz a 

todos que ninguém atravessará o recife (04’:12”), pois não existe a escuridão, e a ilha 

de Motunui onde vivem é segura. 

Tala é mãe do chefe da ilha Motunui, e ela diz a ele que a lenda é verdadeira. 

Todas as crianças choram com medo dos monstros e de Te Ká, o demônio que 

destrói as ilhas. Com exceção de Moana, que fica entusiasmada com a lenda que sua 

avó contou. Como aponta Campbell, o herói pode ser identificado por ser diferente 

das pessoas comuns. Essa tendência se manifesta em comportamento e atitudes em 

cada período da infância, até a adolescência de Moana. 
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A primeira ação de diligência da jovem é notada quando ela caminha sozinha 

até a praia, olhando para o mar. Subitamente, ela vê uma bela e colorida concha 

trazida pelo mar. Ao mesmo tempo, ela perceba algumas aves tentando comer uma 

tartaruga filhote. Moana olha para a concha e para a tartaruga e escolhe proteger o 

pequeno réptil até que ele chegue ao mar. Com uma folha de palmeira, ampara a 

tartaruga e espanta as aves (05’:39”). 

 

Figura 125 - Moana demonstra sua índole, proteção aos animais indefesos 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Satisfeita em ajudar o filhote, a criança vê o mar se abrir à sua frente. A água 

se afasta da areia e exibe a concha que Moana queria pegar. Mais e mais, a água se 

afasta, criando um muro de água transparente. Moana pode ver por dentro do oceano 

as criaturas marinhas ao seu redor (06’:25”). 

Uma forma composta de água se levanta e acaricia Moana, a forma líquida, 

através de uma correnteza, dá uma pedra esverdeada para a criança. 

Moana é uma criança que ouve as estórias de sua avóTala com grande 

interesse, e diferentemente das outras crianças, ela sente uma atração pelo mar. A 

cena mostra Moana indo até a praia, lugar onde ela encontra uma concha trazida por 

uma onda, na sua frente, como um presente, mas ela percebeu que uma tartaruga 

precisava de ajuda para não ser devorada por pássaros, e decidiu ajudá-la em vez de 

pegar a concha que escorregava para dentro da água. Em seguida, o oceano traz 

para a criança uma pedra verde, sem saber que é, na verdade, o coração de Te Fiti. 

O oceano simboliza o inconsciente coletivo (CIRLOT, 1971). A água em forma 

de tentáculo, que toca Moana, representa a comunicação do oceano com a jovem. 
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Um grito é ouvido, o chefe da tribo chamando por sua filha. 

A própria água rapidamente devolve Moana para a areia onde estava. O chefe 

vê a sua filha de pé na areia e a carrega para a aldeia (7’:34”). Ele diz à Moana que 

ela será a próxima grande chefe do povo da ilha (7’:36”). Acompanhado de sua esposa 

e mãe de Moana está Sina. Ela carrega Moana e diz à sua filha que seu destino será 

fazer coisas maravilhosas, seu pai acrescenta que em primeiro lugar Moana deverá 

saber qual será seu lugar de destino (7’:46”). O chefe Tui canta para sua filha dizendo 

que a tradição é a missão de todos da aldeia, e enquanto cresce, Moana vai sendo 

preparada para ser chefe daquele povoado. 

 

Figura 126 - Os pais de Moana tem tudo preparado para sua filha ser a futura chefe 

 

Fonte: Captura de tela  

Seus pais cantam e mostram que a ilha fornece tudo o que eles precisam para 

viver: comida, abrigo e utensílios, não sendo preciso sair dela (8’:56”). Moana agora é 

uma adolescente que sempre tenta ir para o mar, sendo impedida por seu pai (9’:08”). 

 

Figura 127 - Tala, a avó de Moana, incentiva sua neta a seguir seus instintos 
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Fonte: Captura de tela  

Depois de determinado tempo, Moana torna-se uma adolescente, com longos 

cabelos cacheados, veste um vestido vermelho e uma saia branca. 

Sua avó, Tala, usa cores vermelho e laranja em seu vestido, com acessório 

também vermelho, bege e um colar branco. Ela aparece geralmente com tons quentes 

suaves, amenizando a intensidade de seus significados. O vermelho representa o 

fogo, sangue, atitude, coragem e conquista (HELLER, 2013).  

No ensaio para a cerimônia que prepara Moana à nomeação de chefe da aldeia, 

ela corre para dançar com a sua avó Tala. A avó de Moana canta, e sua canção diz 

para prestar atenção aos conselhos de seu pai, mas também que deve ouvir a própria 

voz interior e descobrir quem ela é (10’:12”). Seu pai chega e a leva para o cume da 

montanha mais alta da ilha. Lá, ele explica para sua filha que um dia ela irá colocar a 

próxima pedra. Ela vê pedras empilhadas umas sobre às outras, uma tradição de cada 

chefe que governou a ilha (11’:11”). Moana canta que seguirá a tradição e guiará seu 

povo como seus antepassados (12’:00”). 

 

Figura 128 - Seu pai quer que Moana siga a tradição de seus antepassados 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Moana deve seguir a tradição de sua vila e, nesse aspecto, o arquétipo de 

Perséfone, como Core, é o que se espera da filha do chefe.  

Segundo Bolen, todas as deusas estão presentes em todas as mulheres. 

Moana apresenta o arquétipo de Perséfone, entretanto, no início do filme, existe outro 

arquétipo predominante, o de Artêmis. A filha do chefe sente uma atração pelo oceano 
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e tenta sempre escapar da aldeia. Pelo aspecto arquetípico de Artêmis, Moana se 

identifica como uma deidade que prefere viver na natureza. 

A jovem tem uma ligação especial com sua avó, que a inspira a seguir seus 

desejos, ouvir sua voz interior, embora Moana demonstre ter orgulho e teimosia como 

seu pai, possuindo instintos e sensações. Sua voz interior pode ser percebida quando 

ela olha para o mar, sempre querendo se afastar da aldeia e de seus costumes. 

Enquanto seu pai insiste em afirmar que a ilha fornece tudo o que é preciso para se 

viver, e que ela deve seguir a tradição. No aspecto mitológico de Campbell, sua ilha, 

sua aldeia é o mundo conhecido. 

Moana está decidindo o que fazer com os cocos da ilha, que estão morrendo, 

e sob a supervisão de seu pai, ela toma decisões para ajudar a aldeia. Os pescadores 

dizem a ela que os peixes se foram, e Moana sugere que se pesque além da barreira 

de coral. Seu pai se irrita com a decisão de sua filha, pois ela está quebrando a regra 

de não ir além da barreira, mas Moana argumenta que a regra servia quando havia 

peixes próximo à ilha. Seu pai diz que a regra é o que mantém a aldeia em segurança 

(14’:40”). O chefe deixa o local bufando. 

Moana, aborrecida com o seu pai, está sentada em um tronco, pensativa, e sua 

mãe se aproxima para conversar. 

Sina diz à sua filha que seu pai é duro com ela porque Moana é como ele 

quando jovem (15’:23”). O pai de Moana atravessou o recife com um amigo e uma 

tempestade os atingiu; o pai de Moana sobreviveu, mas seu amigo não. A mãe de 

Moana conforta sua filha dizendo que, às vezes, o que se quer simplesmente não é o 

destino. A mãe de Moana, com os olhos baixos, deixa sua filha.  

Sozinha na praia, Moana canta, dizendo querer ser a filha perfeita, mas perto 

do mar ela sente outra coisa. Ela diz saber que todos na ilha têm o seu papel e que 

quer liderar a aldeia (17’:41”), olha para o oceano do alto da montanha e percorre o 

caminho de volta para a praia. Ela canta que o mar esta chamando. 
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Figura 129 - Sem seu íntimo, Moana sabe que o mar a chama 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Na praia, Moana e Puá, seu porquinho de estimação, sobem na canoa e partem 

para o alto mar (18’:16”). Remando até a barreira de recifes, Moana quer saber até 

onde poderá ir. Longe da praia, Moana acha que têm peixes além do recife. Lançando 

a vela de sua canoa, ela tenta atravessar as grandes ondas que se formam no recife 

à frente (19’:03”). Na segunda onda, Puá cai da canoa, obrigando Moana a salvá-lo, 

mas seu barco posicionado de maneira errada é atingido por uma onda, derrubando-

a na agua (19’:23”). Moana consegue pegar Puá e colocá-lo em um pedaço de 

madeira de sua canoa, que está desmontada pela força da onda. Outra onda se forma 

e a joga para baixo. Ela prende seu pé em um coral (19’:36”), com uma pedra ela 

consegue quebrar o coral e se libertar. De volta à praia, a princesa e o porquinho estão 

a salvos, mas assustados. (20’:35”). Com o seu pé direito ferido, Moana sente que 

seu pai tinha razão. 

Sua avó se aproxima e examina o pé ferido de sua neta. Moana pergunta se 

ela irá contar o ocorrido para seu pai. A avó da princesa diz que não irá, pois é a mãe 

do chefe (20’:40”). Suspirando, Moana acha que é hora de colocar sua pedra na 

montanha. Sua avó concorda e vai para a água. Algumas arraias se aproximam da 

avó de Moana, e ela diz que quando morrer irá voltar em forma de uma arraia, como 

sua tatuagem nas costas (21’:10”). 
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Figura 130 - A avó de Moana conhece bem sua neta 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Ela afirma que todos a consideram a louca da aldeia, e faz disso um trabalho. 

A avó de Moana segue a mítica figura de uma sábia. Como uma pessoa com 

experiência de vida e conhecedora dos antepassados de seu povo, ela procura 

provocar a curiosidade de sua neta. 

 

[...] Velho Sábio, presença constante nos mitos e contos de fadas, 
cujas palavras ajudam o herói nas provas e terrores da fantástica 
aventura. É ele que aparece e indica a brilhante espada mágica que 
matará o dragão-terror; ele conta sobre a noiva que espera e sobre o 
castelo dos mil tesouros, aplica o bálsamo curativo nas feridas quase 
fatais [...] (CAMPBELL, 1995, p. 16). 

 

Perplexa, Moana indaga à sua avó por que não está tentando convencê-la de 

desistir de ir para além da barreira de recifes, e pergunta se ela tem algo a dizer. A 

velha mulher questiona se Moana quer ouvir. 

Tala leva sua neta para o alto de um morro, onde existe algo entre as folhagens 

(21’:30”). A avó diz à Moana que ela ouviu todas as estórias de seu povo, menos uma. 

Empurrando as rochas, Moana descobre uma caverna. Sua avó lhe diz que a resposta 

para a pergunta que Moana se faz está no interior da caverna. Segurando uma tocha, 

Tala pede que Moana descubra seu destino. Tala passa a tocha para sua neta e pede 

que toque o tambor dentro da caverna (22’:12”). 

 

Figura 131 - A avó de Moana mostra os segredos de seu povo à Moana 
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Fonte: Captura de tela  
 

Andando pela caverna, Moana descobre vários navios de madeira maiores que 

sua canoa, a caverna fica debaixo de uma cachoeira (22’:22”). Ela vê, nas velas dos 

navios, inúmeros desenhos de seu povo, e se aproxima de uma canoa, menor, mas 

muito refinada. Depois, sobe no maior navio que encontra e lá consegue ver os 

tambores que Tala lhe havia dito (23’:40”). Moana toca o tambor e subitamente as 

tochas da caverna se acendem. Olhando para a vela maior, a princesa parece 

enxergar o que significa o desenho. Uma cena no mar é exibida, são os antepassados 

de Moana navegando em alto mar. Vários navios navegam como uma frota, todos 

juntos (24’:40”). As pessoas cantam que navegam lendo o vento e o céu quando o sol 

está forte, e de noite nomeiam as estrelas para saberem onde estão e quem são. Na 

cena, o povo trabalha e se diverte nos navios, tendo a figura de um chefe liderando a 

frota. Ele canta que define uma rota para encontrar uma nova ilha, um novo lar, e que 

são exploradores atentos aos novos sinais. 
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Figura 132 - Moana invoca a lembrança de seus antepassados 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Assim, Moana percebe que seus antepassados eram viajantes exploradores 

(26’:04”). Ela corre para sua avó, gritando eufórica. Moana para de correr e pergunta 

a causa de seu povo ter parado de navegar (26’:13”). 

Sua avó diz que foi Mauí que roubou o coração da ilha mãe (26’:17”). Te Ka 

despertou e começou a atacar os navios, e para proteger o povo, os chefes anciões 

proibiram a navegação. Assim, o povo esqueceu-se quem era, enquanto a escuridão 

espantou os peixes e sugou a vida das ilhas, conclui a avó de Moana. (26’:32”). 

Caminhando na margem da ilha, Tala mostra para sua neta o rastro negro 

tocando a ilha onde estão, a região onde os cocos estavam estragados e sem peixes. 

Mas esperançosa, a avó diz à Moana que, um dia, alguém irá além da barreira de 

coral para achar Mauí e devolver o coração de Te Fiti (27’:04”). Neste momento, Tala 

dá à sua neta uma pedra verde, a pedra que Moana viu quando criança. Sua avó 

estava presente naquele dia. Ela diz para sua neta que Moana é a escolhida. 
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Figura 133 - Tala dá o coração de Te Fiti para a sua neta, a escolhida pelo oceano. 

 

Fonte: Captura de tela  

 

A água da margem cria vida, formando a mesma aparência quando Moana era 

criança. O líquido parece cumprimentar Moana, já que agora ela sabe seu destino. 

A avó de Moana apontando para o céu noturno diz à princesa que as estrelas 

em forma de gancho apontam para o paradeiro de Mauí (27’:42”). Mais tarde na aldeia, 

todos estão reunidos discutindo os problemas da falta de alimento da ilha. 

Na concepção de Campbell sobre o mito do herói, o oceano fornece à Moana 

um conhecimento sobrenatural exclusivamente para a percepção da jovem. As 

circunstâncias do chamado sempre são desconhecidas. A avó de Moana contando a 

lenda da criação e o oceano trazendo uma concha e posteriormente uma pedra 

esverdeada, podem ser considerados arautos, Campbell comenta: 

 

[...] há nessas aventuras uma atmosfera de irresistível fascínio em 
torno da figura que aparece subitamente como guia, marcando um 
novo período, um novo estágio, da biografia. O elemento que tem de 
ser encarado, e que, de alguma forma, é profundamente familiar ao 
inconsciente — apesar de desconhecido, surpreendente e até 
assustador para a personalidade consciente (CAMPBELL, 1995, 
p.80). 

 

Moana ficou fascinada e interessada pelo conto lendário descrito por sua avó, 

representante da sabedoria e das lendas dos antepassados. A jovem não se assusta 

quando a água assume a forma de um braço, trazendo-lhe uma concha. O oceano, 
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como o inconsciente, fornece a inquietação de Moana por sempre desejar ir para o 

mar.  

Por outro lado, seu pai, o chefe da aldeia, diz à Moana que ela já está destinada 

a permanecer em outro lugar, ou seja, administrar a ilha de Motunui e seu povo. 

Moana sente-se entediada e sempre procura escapar de suas obrigações como filha 

do chefe e herdeira. Nas palavras de Campbell (1995, p.80): “[...] mesmo que o herói 

retorne, por algum tempo, às suas ocupações corriqueiras, é possível que estas se 

lhe afigurem sem propósito. E, então, uma série de indicações de força crescente se 

tornará visível [...]”. 

As indicações que Campbell cita ocorrem quando a ilha começa a ser atingida 

pela ameaça de Te Ká, representados pelo rastro negro que contamina as plantas e 

afasta os peixes da ilha. Momento em que Moana percebeu que a lenda de sua avó é 

real. 

A princesa diz a todos que devem navegar para fora do recife e achar Mauí 

(29’:01”). Seu pai fica furioso por ela insistir sempre na mesma estória. Ele discute 

com sua filha, dizendo que deveria ter queimado os navios da caverna, e Moana 

retruca dizendo que não pode fazer isto, pois devem devolver o coração da deusa 

mãe. O pai de Moana pega a pedra esverdeada de sua mão e a atira no chão. Moana 

pega a pedra novamente e vê a bengala de sua avó. Pai e filha olham para a bengala, 

quando ouvem alguém chamando de volta, dizendo que aconteceu algo com a mãe 

do chefe.  

 

Figura 134 - A jovem filha do chefe propõe mudar as regras de sua comunidade 

 

Fonte: Captura de tela  
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Na cabana do chefe, a avó de Moana está deitada. Preocupado, o chefe e sua 

esposa conversam sobre a saúde de Tala. Moana se aproxima emocionada. Sua avó 

lhe diz que deve partir para achar Mauí. Moana se recusa deixar sua avó neste 

momento, mas a senhora insiste e lhe dá instruções para quando encontrar o 

semideus (30’:01”). Ela deve puxá-lo pela orelha e se anunciar, e depois ordenar que 

devolva o coração de Te Fiti. Ao mesmo tempo, dá à Moana um colar onde coloca a 

pedra verde, que é o coração da deusa mãe. Ela anuncia à sua neta que não existe 

lugar onde ela não a acompanhe. 

Moana se levanta e vê uma tapeçaria com o desenho de Mauí e de uma arraia 

(30’:44”). Moana canta, dizendo que escolheu seu caminho e não voltará atrás. 

Emocionada, ela se prepara para sua longa viagem, sua mãe surge ajudando-a com 

mantimentos. Mais tarde na caverna, usando o símbolo de Te Fiti incrustrado na pedra 

verde, a princesa escolhe seu barco, cuja vela tem o mesmo símbolo. 

 

Figura 135 - Moana recebe ajuda de sua mãe 

 

Fonte: Captura de tela  
 

A mãe de Moana, esposa do chefe, mesmo a contragosto do pai, demonstra 

apoiar sua filha na grande jornada em busca de Mauí. 

A bordo de sua canoa, Moana atravessa a cachoeira, olhando para a grande 

cabana do chefe (31’:27”). A princesa vê a luz da cabana se apagar, e um brilho abaixo 

da água surge: uma arraia brilhante a acompanha. Seguindo a arraia mar adentro, 

Moana consegue passar uma grande onda, cruzando a barreira de recifes (32’:05”). 

Com o amanhecer, Moana, no meio do oceano, descobre que um galo está 

dentro da sua embarcação, é Heihei. Ela prossegue viagem dia e noite, praticando a 
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fala que sua avó pediu que dissesse a Mauí quando o encontrasse (34’:10”). Durante 

a noite, Moana dorme e perde a direção das estrelas. O mar em sua forma de braço 

desperta a jovem. Moana desesperada para recuperar o rumo vira seu barco para a 

direção das estrelas em forma de anzol. Mas ao virar repentinamente, a canoa tomba, 

jogando Moana na água, tentando tirar a canoa que está virada ao contrário, a 

princesa vê uma grande tempestade se aproximando (35’) e com ela uma gigantesca 

onda. Moana pede ajuda para o mar, mas ela e a canoa são atingidas. 

 

Figura 136 - Moana e seu barco, que leva o símbolo de Te Fiti em sua vela 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Partindo para sua aventura, Moana planeja sua estratégia: achar o semideus 

Mauí para fazê-lo devolver o coração de Te Fiti, a fim de salvar seu povo e sua ilha. 

Seu objetivo centrado nesta sequência é característica arquetípica de Atena. Sua 

decidida partida para a busca além dos recifes denota autoconfiança e espírito 

independente típico do arquétipo de Artêmis (BOLEN, 1990). 

A espiral que marca a pedra é o símbolo de Te Fiti, simbolicamente é a 

evolução do universo, movimento e progresso. Do seu centro para fora uma 

expansão. O desenho da espiral no sentido horário representa a criatividade atribuída 

à deusa Atena (CIRLOT, 1971).  

Em (35’:17), Moana desperta sob a areia, a onda a levou até uma pequena ilha. 

Revoltada pelo mar não ajudá-la, tenta chutar a água que recua, fazendo-a cair. 

Olhando novamente para as pedras próximas, ela reconhece o símbolo de Mauí, um 

desenho de um anzol. Ela indaga o nome do semideus, e o mar confirma ser onde ele 

está (36’:21”). 
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Ouvindo passos, Moana se prepara para encontrá-lo em instantes, se 

escondendo atrás de sua canoa encalhada na praia (36’:31”). Mas sua canoa é 

erguida repentinamente por Mauí, que levanta a canoa com facilidade e vê a jovem. 

Ele se assusta (36’:49”). Moana se apresenta ao semideus, mas é interrompida por 

ele. Mauí se apresenta egoisticamente com o título de herói dos homens e mulheres. 

Irritada com a postura arrogante de Mauí, Moana puxa a orelha dele e diz a sentença 

que deve ir com ela e devolver o coração de Te Fiti (38’:13”). Ele diz estar preso a mil 

anos na pequena ilha. Mauí começa a cantar dizendo que Moana deve estar 

emocionada em conhecer o semideus e seus feitos grandiosos como trazer o sol e o 

vento para as ilhas. Ele explica que suas tatuagens contam suas vitórias. Ele distrai 

Moana e a aprisiona em uma caverna, colocando uma grande rocha que bloqueia a 

saída. 

Andando feliz por utilizar a canoa da jovem, Mauí nota a tatuagem em seu peito, 

que representa sua consciência, dizendo para libertar Moana. Ele ignora o desenho 

vivo em sua pele e continua (41’:33”).  

 

Figura 137 - Mauí é encontrado por Moana 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Mauí é uma figura exageradamente caricata se comparada aos habitantes da 

ilha de Motunui. Seu torso é nu, mas utiliza uma saia de folhas. O semideus possui 

um colar de ossos em seu grosso pescoço. 

As tatuagens representam a estória de suas aventuras, com as quais ele se 

comunica com uma miniatura dele mesmo, em desenho estilizado em tatuagem que 

faz o papel de sua consciência. A tatuagem se movimenta livremente na pele de Mauí, 
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e os símbolos e desenhos tatuados representam parte significativa da estória da vida 

do semideus. A forma quadrada de Mauí contrasta com a forma esbelta de Moana. A 

forma quadrada simboliza o racional e estável. 

Em outra parte da caverna, Moana sobe em uma pedra com a forma do 

semideus e consegue sair por um buraco. Do alto do morro, ela pula na água próximo 

à canoa levada por Mauí (42’:35”). Ela cai na água de forma desajeitada, para a 

diversão do semideus. 

Mauí se despede, esticando a vela da canoa, fazendo o vento impulsionar a 

embarcação da jovem. Moana grita para que Mauí retorne (42’:50”). 

Moana sente ser envolvida pela forma da água, ajudando-a a alcançar a canoa. 

(43’:01”). Em segundos, a forma da água coloca a princesa de pé e dentro da canoa. 

Mauí fica tão desconcertado quanto Moana, a princesa começa a dizer as palavras de 

ordem para o semideus, mas, sem hesitar, Mauí a joga no mar novamente. Em poucos 

segundos, o mar coloca a princesa, pingando, na canoa de volta. 

Mauí pisa no barco, fazendo a princesa perder o equilíbrio e cair na água uma 

vez mais. E novamente o mar a transporta para a canoa (43’:32”). 

Moana mostra a pedra coração de Te Fiti para o semideus. Surpreso, ele pega 

a pedra da mão da princesa e a joga no mar, e o mar a joga de volta ao barco, 

atingindo a testa de Mauí, que cai atordoado. Desistindo de ficar com a canoa de 

Moana, Mauí pula na água, nadando para longe. Imediatamente, a água captura o 

semideus e o joga no assoalho da embarcação (43’:53”). Irritado por não o deixarem 

em paz ele reclama do mar. 

Moana percebe que Mauí tem medo da pedra verde. Ele diz que a pedra não é 

um coração, mas uma maldição, pois não cria a vida apenas atrai a morte (44’:35”). 

Zombando do medo de Mauí, Moana grita que a pedra está com ela. O 

semideus pede que a jovem pare de gritar, pois irão morrer. Em segundos, uma 

pequena lança atinge a canoa. Mauí reconhece o perigo, são os Kakamora piratas 

assassinos. 

Uma nevoa cerca o mar e uma grande embarcação surge. Batendo tambores, 

o líder Kakamora aponta para a pedra na mão da jovem, eles começam a perseguir 

os protagonistas. 

Os kakamoras prendem a canoa de Moana com ganchos e a abordagem 

começa. Mauí luta com as dezenas de pequenas criaturas que caem sobre ele. Moana 

é derrubada e deixa a pedra cair no assoalho da canoa. Heihei vendo a pedra, a 
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engole. Um dos kakamaoras vê o ocorrido e segura a ave, levando-a para o navio 

próximo da canoa de Moana. 

Moana pede que Mauí faça algo, ele vira a canoa para fugir da perseguição, 

sem se preocupar com a pedra (47’:53”). Moana, energicamente, pega um remo e 

pula para o navio dos kakamoras. Com o remo, Moana luta contra os kakamoras, que 

tentam acertar dados envenenados na jovem. Ela consegue salvar Heihei (48’:15”). 

Moana atira uma lança com uma corda atingindo o mastro de sua canoa e desliza por 

ela até Mauí (48’:35”). O semideus manobra o barco e consegue fugir dos kakamoras 

(49’:08”). 

 

Figura 138 - Moana enfrenta os pequenos, mas numerosos kakamoras 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Os kakamoras são criaturas pequenas com o corpo coberto por um coco e pele 

rosada, mas armados com lanças e dardos. Eles confiam em sua superioridade 

numérica para vencerem seus inimigos. 

Moana enfrenta os kakamoras utilizando estratégia, e usa as armas dos 

próprios inimigos para resgatar Heihei, serve-se de suas habilidades atléticas e pula 

em cordas evitando que as criaturas roubem a joia, o coração de Te Fiti. 

Longe do barco dos inimigos, Moana grita comemorando a vitória alcançada. 

Mauí, surpreso com o desfecho, diz à jovem que não irá devolver a pedra, pois existem 

inúmeros perigos e Te Ka no final. Ele diz apenas querer de volta o seu anzol. 
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Moana olha para uma das tatuagens do semideus, o retratando como herói de 

uma multidão (49’:54”). Moana habilmente provoca o ego de Mauí, dizendo que ele 

não é mais um herói, apenas uma pessoa que roubou o coração de Te Fiti e 

amaldiçoou o mundo. Ela lhe diz que se devolver a pedra será aclamado herói 

novamente. Olhando para sua representação em forma de tatuagem, o próprio 

desenho concorda, e olhando para o oceano o mar também concorda. Mauí conclui 

que devem achar primeiro o seu anzol mágico, para depois salvar o mundo. 

Moana e Mauí apertam as mãos em sinal de concordância (51’:16”). O 

semideus, sem aviso, joga Moana no mar novamente. O mar a coloca de volta na 

canoa. Moana irritada encara Mauí, desiste de jogar Moana no mar. Mauí diz à jovem 

que quem deve estar com o anzol é Tamatoa, vivendo ao leste. 

Observando Mauí navegar facilmente (51’:45”), Moana pede que ele a ensine 

nesta tarefa. Chamando Moana de princesa, Mauí diz que navegar é explorar. Ele 

caçoa da jovem dizendo que não basta saber velejar e dar nós em cordas, diz que 

deve estar em sua mente para onde deve ir, saber onde está e por onde passou 

(51’:06”). 

Moana diz ao seu companheiro que não é uma princesa e sim a filha do chefe 

(52’:12”). Mauí diz que é mesma coisa, que se ela está vestida e tem um animal de 

companhia é uma princesa (52’:14”), e nunca será uma exploradora (52’:20”). A forma 

do mar surge atrás de Mauí, pega um dardo dos kakamoras e o espeta no semideus. 

Mauí cai zonzo. O mar entrega o remo para Moana e a cumprimenta. 

Moana não se considera uma princesa, Mauí, jocosamente, diz que filha de 

uma chefe e princesa são a mesma coisa. Ele descreve o conceito de princesa: “ter 

um vestido e um animal de companhia”. 

Moana, vitoriosa, gira o remo e quase o perde. Disfarçando o ato desajeitado, 

Moana pede que Mauí comece a ensiná-la, deitado no assoalho mesmo. Ele desiste 

de contrariá-la e dá as instruções para a jovem (52’48”). 

Durante a noite, Mauí ainda está anestesiado com o dardo, mas continua 

ensinando Moana e, ao mesmo tempo, caçoando dela. 

Moana, dormindo, desperta quando a ponta da canoa toca a areia de uma ilha. 

Ela reconhece como sendo sua casa, Motunui (53’:45”). Sem entender, ela vê a ilha 

sendo tragada para uma névoa de cinzas negras, ela vê seu pai e sua mãe gritando 

o nome dela. Desesperada, Moana vê seus pais sumirem nas cinzas. Ela acorda 

assustada do pesadelo (54’:10”). Mauí agora está no leme do barco e anuncia que 
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chegaram onde Tamatoa vive (53’:23”). Uma pequena ilha, mas com um grande 

penhasco. Ele diz que Tamatoa vive em uma região chamada Lalotai, o reino dos 

monstros. 

Mauí diz à Moana para ficar, enquanto ele escala as rochas do penhasco, mas 

ele percebe que ela está subindo junto. Mauí pergunta por que Moana não ficou na 

aldeia, beijando bebês como fazem as princesas, por que seu povo a enviou? 

(55’:47”). Moana responde que foi o oceano (55’:50”), o mar a escolheu por um motivo 

(56’).  Mauí diz não entender o porquê de o mar não levar o coração e sim dá-lo a uma 

jovem. 

 

Figura 139 - Moana escala a montanha com Mauí 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Chegando ao topo, a princesa pensa por qual motivo, Mauí, com suas mãos, 

bate no solo, até que vê uma grande entrada se abrindo. Na parte mais alta do 

penhasco existe um abismo que leva até as profundezas do oceano (57’:12”). 

Mauí é o primeiro a pular. Moana hesita, mas pula para dentro do abismo. 

Nesse ponto do filme, pode-se entender, segundo a jornada do herói de 

Campbell, que Moana aceitou o chamado da aventura e se arriscou rumo ao oceano. 

 

O herói mitológico, saindo de sua cabana ou castelo cotidianos, é 
atraído, levado ou se dirige voluntariamente para o limiar da aventura. 
Ali, encontra uma presença sombria que guarda a passagem. O herói 
pode derrotar essa força, assim como pode fazer um acordo com ela, 
e penetrar com vida no reino das trevas [...] (CAMPBELL, 1995, p. 
335). 
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Figura 140 - A entrada para a morada dos monstros Lalotai 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Ambos chegam em Lalotai, através do abismo. Um lugar repleto de criaturas 

estranhas, tendo o mar acima deles. Moana se espanta ao ver os peixes nadando 

sobre ela, como se estivessem no céu (58’:48”). 

Vendo um brilho dourado em um terreno próximo, Moana anda cautelosamente 

até sua fonte. Ela descobre um tesouro repleto de peças de ouro e o anzol de Mauí 

(59’:09”). 

Para chegar em Lalotai, Moana e Mauí pulam para dentro da montanha, que é 

um abismo. O abismo tem significado dual, é em geral um símbolo de profundidade e 

do mundo inferior (CIRLOT, 1971). 

 

Figura 141 - Lalotai, o mundo desconhecido 

 

Fonte: Captura de tela  
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Lalotai é um local onde existe oxigênio e o oceano se encontra em cima como 

se fosse o céu, sendo descrito por Mauí como o reino dos monstros. Representa o 

cruzamento do limiar no sentido mítico proposto por Campbell. Neste ambiente, existe 

o guardião do limiar que defende a área protegida por possuir um artefato com o 

controle de aumentar os poderes de quem o comandar. O guardião, neste caso, é 

Tamatoa, o molusco gigante e egocêntrico. O desafio foi resgatar o anzol mágico de 

Mauí das costas reluzentes de Tamatoa. Em sua casca, o molusco coleciona objetos 

de ouro, e o azol do semideus está sobre o tesouro, nas costas de Tamatoa. 

Em (59’:55”), Moana é usada por Mauí como isca, chamando atenção para 

Tamatoa. Mauí sussurra algumas instruções para Moana, a fim de distrair Tamatoa. 

A jovem se preocupa depois de saber que Mauí arrancou uma perna de Tamatoa. 

Um tremor ocorre e Tamatoa surge, ele é um gigante caranguejo com o casco 

repleto de tesouros brilhantes. Capturando a jovem, Tamatoa se apresenta como uma 

criatura que adora objetos brilhantes (60’). Falando sobre as qualidades de Tamatoa, 

Moana distrai o caranguejo enquanto Mauí pega de volta o seu anzol (60’:02”). 

 

Figura 142 - Mauí recupera o instrumento que lhe dá grande poder 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Mauí tenta se transformar em um falcão, mas não consegue. Tamatoa vê o 

semideus e ri dizendo estar sem prática para utilizar seus poderes. A criatura, com 

suas pinças gigantes, arremessa Mauí para longe. Moana é deixada presa em uma 

cerca de ossos. 

Tamatoa, enquanto canta as suas qualidades de um ser brilhante, luta com 

Mauí, o semideus, que sem o anzol é jogado para todos os lados.  
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Figura 143 - Tamatoa, um grande perigo para os protagonistas 

 

Fonte: Captura de tela  

 

O combate contra os piratas Kakamora e Tamatoa é a prova que os heróis 

passaram, pois são criaturas que Moana apenas tem conhecimento através da lenda 

contada por Tala, sua avó. 

 

Além do limiar, então, o herói inicia uma jornada por um mundo de 
forças desconhecidas e, não obstante, estranhamente íntimas, 
algumas das quais o ameaçam fortemente (provas), ao passo que 
outras lhe oferecem uma ajuda mágica (auxiliares) (CAMPBELL, 1995, 
p. 335). 

 

A ‘ajuda mágica’, à qual o autor se refere, provê do próprio oceano, do 

conhecimento de Mauí e, de certa forma, mais cômica que mágica, do galo Heihei, 

mascote de Moana. 

Conseguindo pular a cerca de ossos, a jovem cai perto de uma vegetação de 

algas verdes que brilham no escuro. 

Mauí está prestes a ser devorado pelo caranguejo cantante, quando Moana lhe 

mostra uma pedra verde cintilante. Tamatoa reconhece o coração de Te Fiti e larga o 

semideus correndo atrás da jovem (60’:04”). Moana joga a pedra para longe; distraído, 

Tamatoa não percebe Moana pegar o anzol e ajudar Mauí a fugir. 

Cavando onde a pedra caiu, Tamatoa, ao pegar a pedra, descobre que foi 

enganado, era apenas uma pedra pintada com algas brilhantes verdes. 

Moana e Mauí chegam perto de uma cratera submarina, perseguidos por 

Tamatoa (60’:04”). Repentinamente, a cratera, que é um gêiser, expele grande 

quantidade de água, fazendo Moana e Mauí subirem para a superfície. 
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A grande pressão da água atinge o caranguejo, fazendo-o cair virado de costas 

para o solo. Imobilizado, Tamatoa vê suas presas escaparem (60’:05”). 

De volta à superfície da ilha, Moana percebe que o poder de metamorfosear de 

Mauí está com problemas, pois ela vê o semideus com pernas humanas, roncando, e 

com cabeça de tubarão. Ela segura o riso. 

Mauí, sério e de forma sincera, agradece Moana pela ajuda ao enfrentar 

Tamatoa (60’:05”), dizendo que foi preciso muita coragem. Percebendo que seu poder 

de transformação não está funcionando com deveria, ele duvida que possam derrotar 

Te Ka. 

Mais tarde (60’:07”), ambos de volta ao mar, Moana indaga como Mauí 

conseguiu as tatuagens. Aborrecido, ele não quer falar sobre este assunto e joga 

Moana na água, sabendo que o mar a trará para a canoa em poucos segundos. 

A jovem explica a Mauí que não sabe o que está fazendo e nem sabe por que 

o mar a escolheu, apenas sabe que seu lar está em perigo. Mauí conta sua história 

de uma criança abandonada achada por deuses, o anzol e sua vida como herói do 

povo (60’:09”). Moana, sentada ao lado do frustrado semideus, diz que os deuses 

viram alguém digno de ser salvo, e não são os deuses que o fazem ser Mauí, mas ele 

mesmo. Sentindo-se inspirado, Mauí começa a praticar suas transformações.  

Durante a manhã que se aproxima, Mauí começa a recuperar seu poder de 

transformação (60’:11”). Moana diz a Mauí que o próximo destino é Te Fiti. Durante o 

caminho, Mauí ensina Moana a navegar e a se orientar pelas estrelas. 

 

Figura 144 - Moana aprende a navegar com Mauí 

 

Fonte: Captura de tela  
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Em meio a um nevoeiro, Mauí observa a jovem, controlando a canoa com 

destreza. Ele diz à Moana que entende por que o oceano a escolheu. Ele diz que ele 

puxava as ilhas para fora do mar, e os ancestrais de Moana as encontravam, assim 

novos povoados e aldeias eram criados, sendo ligados pela água. E se Mauí fosse o 

oceano, ele procuraria por uma pessoa com cabelos cacheados e não princesa para 

começar tudo de novo. Moana agradece o elogio de Mauí. Ele, por sua vez, apresenta 

a ilha onde está Te Fiti. A nevoa se dissipa e Moana vê uma ilha queimando em lava. 

Mauí diz ser a hora de devolver o coração da deusa, no instante em que Moana 

entrega a pedra para o semideus que se transforma em um falcão, voando para a ilha. 

Em meio à fumaça da lava aparece Te Ká (60’:15”), tentando destruir Mauí com 

bolas de fogo.  

Moana se aproxima para ajudar Mauí e tentar entrar na ilha por uma estreita 

passagem. Te Ká é um ser gigante, ele golpeia a canoa da jovem, mas Mauí consegue 

impedir o golpe com seu anzol, só que a energia do golpe cria uma enorme onda, que 

afasta o barco para longe da ilha (60’:15”). 

Te Ká é uma gigante criatura feita de lava, de cor vermelha que expele fumaça 

negra. Ela rodeia a ilha de Te Fiti. O vermelho, como foi mencionado anteriormente, 

representa o fogo, mas esta cor possui outras leituras, é a cor da guerra e da 

agressividade (HELLER, 2013). Sua expressão de raiva é aparente e sua meta é 

destruir tudo o que se aproxima da ilha de Te Fiti. 

Mais tarde, Moana vê o anzol de Mauí quase destruído pelo combate com Te 

Ká. Alarmado com o dano de sua arma mágica, Mauí desiste de lutar contra Te Ká. 

Moana diz ao semideus que ele deve devolver o coração de Te Fiti, pois ele a tirou da 

deusa. Mauí diz não ter mais chances, e ele não quer perder sua vida. Moana diz que 

o oceano a escolheu, no que Mauí responde que o oceano fez uma escolha errada 

(60’:17”). 

Mauí se despede da jovem e se transforma em ave. Com lágrimas em seus 

olhos, Moana pergunta ao oceano por que a escolheu? Ela segura o coração de Te 

Fiti pedindo para o oceano escolher outra pessoa (60’:18”). 
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Figura 145 - Moana desiste de sua tarefa 

 

Fonte: Captura de tela  

 

O mar, relutante, pega a pedra da mão de Moana e submerge (60’:19”). 

Chorando, Moana se curva na canoa. 

Uma luz surge, vinda das profundezas, era uma arraia brilhante. Moana ouve a 

voz de sua avó. Ela aparece na canoa, brilhando em uma forma espiritual. Moana 

abraça sua avó, dizendo que tentou cumprir a tarefa. A avó da princesa retribui o 

abraça e diz que o fardo foi muito pesado para os ombros de Moana. Ela diz à Moana 

que se quiser partir ela sempre a acompanhará. Moana hesita em retornar para casa 

(60’:20”).  

A avó de Moana canta descrevendo a jovem, que é o orgulho da aldeia e de 

seus familiares, que o mundo pode estar contra ela, e uma jornada pode deixar 

cicatrizes, mas mostrará onde se encontra. Canta que as pessoas que a amam irão 

mudá-la, e seu aprendizado a guiará, pois nada silenciará sua voz interna. Quem 

Moana é? Ela canta que é uma menina que ama o mar e sua ilha, é a filha do chefe, 

é descendente dos navegadores viajantes. Neste momento, as imagens que Moana 

viu na caverna ressurgem. São os antepassados de seu povo, passando com os 

grandes barcos ao seu lado.  O líder deles olha para Moana e a cumprimenta, exibindo 

o colar semelhante ao da princesa (60’:21”). Ela se inspira em sua avó e nos seus 

antepassados, ela canta dizendo que irá levá-los no coração, pois sabe o caminho, 

pois ela é Moana. 
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Figura 146 - Moana recebe a visita de sua avó 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Moana salta na água e vai até o leito do oceano para recuperar o coração de 

Te Fiti (60’:22”). Subindo de volta ao seu barco, a jovem começa a reparar os danos 

de sua embarcação. Ela decide que irá restaurar o coração de Te Fiti, navegando de 

volta para a ilha. 

O retorno de Tala, a avó de Moana, ajuda a jovem a avaliar suas decisões. A 

avó de Moana possui uma tatuagem, a arraia, que simboliza sabedoria e proteção.  

Em sua introspecção para decidir se desiste ou continua com sua missão, 

Moana deve considerar seu desejo. Ela se concentra em sua experiência interior como 

a deusa Héstia, entrando em contato com seus valores pessoais trazendo o enfoque 

no mais importante (BOLEN, 1990). Embora esta deusa seja representada estando 

no interior de um lar, afinal Moana está longe de sua casa, ela escuta sua voz interior, 

sua natureza. Enfim, Moana recupera sua força e decide seguir sua nova missão: 

restaurar ela mesma o coração de Te Fiti. Ao buscar a pedra jogada ao mar por Mauí 

e consertar o barco enfatiza a decisão da heroína em continuar com o foco de sua 

missão, seu trabalho em realização externa e concreta.  

Moana se aproxima da ilha, e Te Ka percebe a jovem chegando (60’:23”). Com 

as técnicas de manobras aprendidas com Mauí, Moana consegue se esquivar do 

ataque de Te Ka. Moana ultrapassa o rochedo de pedras para entrar em uma baia, 

onde se localiza a ilha de Te Fiti (60’:24”). Te Ka cria uma onda que vira o barco de 

Moana. Prestes a ser agarrada pela criatura de lava (60’:25”), Mauí surge voando e 

desfere um golpe no monstro, cortando a mão esquerda de Te Ka. Feliz por ter Mauí 
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de volta, Moana agradece o semideus. Mauí pede à Moana para salvar o mundo, 

enquanto ele lida com a criatura (60’:26”). 

 

Figura 147 - O grande desafio de Moana, passar por Te Ká 

 

Fonte: Captura de tela  
 

 Atacando a criatura, Mauí usa seus poderes para que Moana chegue com seu 

barco na ilha de Te Fiti, com a ajuda do oceano que a defende das bolas de fogo 

lançadas por Te Ka. Chegando na ilha, Moana percebe que a ilha tem o formato da 

espiral da pedra (60’:27”). 

Mauí faz um último ataque em Te Ka, atordoando a criatura, mas seu anzol 

está destruído. Moana do alto da ilha vê a mesma espiral no peito de Te Ka. Moana 

pede ao oceano que se abra e deixe Te Ka passar. Te Ka passa ferozmente para 

chegar até a jovem. 

Moana canta para a criatura dizendo que atravessou o mundo para encontrá-

la e sabe seu nome. “Apesar de terem roubado seu coração, não é isso que a define. 

Porque você sabe quem é verdadeiramente” (60’:29”). 
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Figura 148 - Moana dá o coração para Te Ká 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Te Ka se aproxima e se inclina para Moana, a jovem se une ao peito da criatura 

e coloca a pedra no centro da espiral. Imediatamente, um pulsar é ouvido e plantas 

crescem em toda a criatura. Sua pele de pedra desmorona, mostrando Te Fiti, a deusa 

mãe. Te Fiti reconstrói sua ilha com o toque de suas mãos na lava já resfriada. 

 

Figura 149 - Restaurando o coração de Te Fiti / Te Ká 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Moana descobre que Te Ká é Te Fiti sem seu coração, a pedra verde. Quando 

recebe seu coração de volta Te Ká se desfaz e surge Te Fiti.  
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A cor verde é associada à natureza, o amor à natureza, semelhante à calma, 

segurança e a tudo o que é saudável. “O verde é a cor da vida vegetal, o vermelho a 

cor da vida animal” (HELLER, 2013, p.195). 

Quando Maui retirou o coração de Te Fiti, simbolicamente, retirou da deusa o 

amor, o centro da felicidade. Causando uma mudança de comportamento e de forma. 

Te Fiti se tornou Te Ká, a criatura que arde em chamas de ódio e almeja destruir tudo 

à sua volta.  

A pedra preciosa verde, que chega às mãos de Moana é o coração. O coração 

como centro do amor e da felicidade (CIRLOT, 1971). A figura humanoide de Te Ka, 

implicitamente, é uma criatura de lava, ou seja, da terra, e teme a água, seu elemento 

oposto. Sua cabeça tem a aparência em forma de crânio. Seu rosto possui feições 

humanas como olhos e boca, apenas, mas pode-se reconhecer emoções através das 

formas dos olhos e boca. 

 

 Figura 150 - Te Fiti retorna 

 

Fonte: Captura de tela  

 

Moana, Mauí e Heihei são trazidos para a ilha renovada. A deusa ergue Moana 

e Mauí em sua mão. Te Fiti olha feliz para Moana. E volta seus olhos para Mauí, 

encarando o semideus de modo sério (60’:31”). Mauí pede desculpa pelo roubo de 

seu coração, e ela lhe devolve seu anzol reconstruído. Mauí, feliz, agradece o 

presente. A deusa agradece Moana e reconstrói o barco da jovem. 

Te Fiti retorna ao repouso se tornando a montanha da ilha (60’:31”). 
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Moana encontra com a deusa Te Fiti, representando a natureza criadora, de 

tamanho gigante como uma montanha, a pele de cor verde, e uma coroa de flores em 

sua cabeça. A coroa como representação de seu status divino e sua natureza 

(CIRLOT, 1971). Te Fiti é referida como a Ilha Mãe, a que criou as demais ilhas e a 

vida. A simbologia da mãe é ambivalente, de mãe natureza e seu oposto, a terrível 

mãe, que significa a morte. Assim, Te Fiti - a ilha mãe - criadora e doadora de vida se 

torna Te Ká a destruidora. 

Abastecendo o barco com suprimentos, Moana diz que Mauí será bem-vindo à 

sua aldeia como um mestre navegador. Mauí diz que eles já têm uma. No corpo de 

Mauí uma tatuagem se forma, um desenho que representa Moana e seu barco, 

ficando marcado em seu coração (60’:33”). Ambos se despedem, Mauí voa para o 

céu, enquanto Moana navega com seu barco rumo à sua ilha. 

 

Figura 151 - Mauí guarda uma lembrança da aventura com Moana 

 

Fonte: Captura de tela  

 

A tatuagem simbolicamente é uma identificação com um grupo, tribo e status 

social. Também se identifica com a atividade cósmica e possui significados como 

sacrifício e magia. Em determinadas sociedades é um rito de passagem (CIRLOT, 

1971). Moana, a protagonista, não possui nenhuma tatuagem. Seus pais possuem e 

sua avó também. A tatuagem da avó de Moana representava uma arraia. A criatura 

surge quando a avó de Moana reaparece antes da última batalha com Te Ká. Mauí 

possui inúmeras tatuagens, retratando a estória de sua vida. E a última, magicamente, 

surge como lembrança marcante, em sua aventura com Moana. 

Com Te Fiti, restaurada, as ilhas estão salvas após mil anos. 
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O trabalho final é o do retorno. Se as forças abençoaram o herói, ele 
agora retorna sob sua proteção (emissário); se não for esse o caso, 
ele empreende uma fuga e é perseguido (fuga de transformação, fuga 
de obstáculos). No limiar de retorno, as forças transcendentais devem 
ficar para trás; o herói reemerge do reino do terror (retorno, 
ressurreição). A bênção que ele traz consigo restaura o mundo (elixir) 
(CAMPBELL, 1995, p. 336).  

 

  Pela analogia com o mito do herói, assim completa-se o ciclo mitológico, em 

que o herói retorna com o conhecimento para ser compartilhado com os demais. 

Moana chega à sua ilha (60’:34”), onde é recebida por seus pais. Em (60’:35”), 

Moana e seu povo tiram da caverna os barcos de seus ancestrais. Moana olha o mar 

que se afasta mostrando uma bela concha. 

No alto da montanha, no lugar sagrado das pedras de cada chefe, está agora 

a concha que a princesa achou na praia. No mar, vários navios saem da barreira do 

recife, aventurando-se como seus ancestrais. Moana lidera a frota de navios e seu 

povo volta a navegar pelos oceanos. Acompanhando a frota estão uma arraia e um 

falcão. Moana está de pé no mastro olhando à frente (60’:36”). Fim!!  

 

Figura 152 - A concha no lugar da pedra, mudança dos costumes do povo 

 

Fonte: Captura de tela 

 

A concha simboliza a água com fonte de fertilidade, com a lua e com a mulher. 

Outras culturas interpretam como um sinal de prosperidade de uma nova geração 

sobre a predecessora (CIRLOT, 1971). 
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Figura 153 - A vocação do povo de Moana ressurge. São exploradores. 

 

Fonte: Captura de tela  
 

Moana possui o arquétipo de Artêmis, sua aventura se passa pelo oceano, a 

natureza, elemento onde Artêmis vive. 

Secundariamente, se encontra o arquétipo de Atena, pela manutenção do foco 

de seu objetivo e de seu envolvimento não amoroso com Mauí. Estar com ele, um 

semideus, criado pelos deuses, detentor de grandes feitos lendários, é uma vantagem 

para Moana. Como no mito de Atena, ela se alia com homens poderosos (BOLEN, 

1990). 

O arquétipo de Afrodite, conhecida como a deusa do amor e da beleza, é 

considerada por Bolen como uma deusa alquímica. Isto é, como uma deidade com 

poderes transformadores. Este poder transformador vem da característica única deste 

arquétipo, possui semelhanças com as deusas virgens e com as deusas vulneráveis. 

Este aspecto se manifestou na ocasião em que Moana inspirou Mauí a prosseguir 

com seu objetivo. “[...] ela tem a habilidade de ver o potencial deles, acreditar em seus 

sonhos, e inspirá-los a alcançá-los [...]” (BOLEN, 1990). 

Héstia, como arquétipo, existe em Moana quando avalia sua situação ao sentir-

se insegura por não saber por que o oceano a escolheu para a aventura, e depois por 

analisar o seu íntimo e inspirar-se a prosseguir com sua missão. 

O último arquétipo é o de Perséfone, mas no aspecto da rainha do inferno. 

Moana volta amadurecida e com novos conhecimentos. Sua avó também possui 

aspectos de Perséfone, como Bolen descreve uma mulher mais velha que apresenta 

este arquétipo: 

[...] a presença suntuosa de uma sábia anciã que conhece os mistérios 
que tornam a vida e a morte significativas. Ela teve experiências 
místicas ou psíquicas e encontrou uma fonte de espiritualidade 
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profunda em seu interior, que dispersa seus medos de ficar velha e 
morrer [...] (BOLEN, 1990, p.436). 

 

Embora seja a constante inspiradora de Moana, ela também é considerada “a 

louca da aldeia”, por contar as lendas antigas e ir contra o chefe de seu povo. Ela 

reconhece seu papel na sociedade da ilha (21’:16”). 

Moana começa sua aventura no sentido de buscar um herói para salvar sua 

ilha e seu povo. Ele encontra Mauí e, aos poucos, convence o semideus a desfazer 

seu erro, que foi roubar o coração da ilha mãe Te Fiti. Decorre que Moana consegue 

retirar Mauí de seu exílio da ilha onde se encontra preso, Moana salva o semideus de 

Tamatoa e ainda recupera o anzol para ele. Durante outra etapa da estória, Mauí 

desiste de sua missão por depender de seu anzol mágico, quase destruído por Te Ká. 

Com seu companheiro masculino fora da missão, Moana é obrigada a decidir se é 

digna e capaz de devolver o coração de Te Fiti. Ela descobre em seu íntimo/ 

inconsciente que ela é uma exploradora como seus antepassados e decide partir para 

cumprir sua missão, enfrentando o perigoso demônio Te Ká, com a ajuda do oceano 

e de Mauí que retornou arrependido por deixar Moana lutando sozinha. 

Moana cumpre seu objetivo devolvendo a pedra valiosa para Te Fiti. Ela retorna ao 

seu povo sendo recebida como heroína e também com o conhecimento de navegação 

aprendido com Mauí, que reconhece que Moana é uma grande exploradora. Moana 

realizou todas as difíceis etapas destinadas ao herói dos humanos, que era Mauí. 

 

4.7 Quadros sintético das análises 

 

Na análise, foram encontrados todos os arquétipos das deusas, propostas por 

Bolen. A partir dos dados obtidos construiu-se uma tabela para melhor visualização. 

 A tabela consiste em nomear cada filme na coluna esquerda. 

A coluna ARQUÉTIPO INICIAL corresponde ao início do filme, mitologicamente 

seria o inicio da aventura, o chamado. 

A coluna ARQUÉTIPO FINAL corresponde ao final do filme, nas situações 

decisivas e no aspecto mitológico a fase do retorno. 

A coluna REPRESENTAÇÃO corresponde a um adjetivo para a imagem 

predominante representada pela personagem por todo o filme. Classificando por 

ordem descendente de destaque. 
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A coluna REFERÊNCIAL (cronológico e geográfico), corresponde ao período 

histórico aproximado e local. “[...] filmes atemporais em geral têm um cenário de 

fantasia, ou um cenário natural ou de época, e grande parte dele não diz ou retrata 

nada que possa prende-los ao período que foram feitos [...]” (SURRELL, 2009, P. 50). 

Para ser o destaque na tabela identificamos como arquétipo predominante, a 

personagem que manteve a característica do arquétipo que ficou mais destacado em 

sua estória. 

No campo do arquétipo final, as personagens antagonistas não foram 

calculadas por não estarem presentes visualmente nas cenas finais pelo contexto do 

roteiro ou por terem perecido (é o caso da rainha má). Com exceção de Te Fiti – Te 

Ká: Como ambas são uma mesma entidade. 

Por fim, os campos vazios (-) indicam a inexistência de antagonistas femininos, 

objetos da pesquisa.  

 

Quadro 1 - BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES 

 
ARQUÉTIPO 

INICIAL 
ARQUÉTIPO 

FINAL 
REPRESENTAÇÃO REFERÊNCIAL 

BRANCA DE 
NEVE 

PERSÉFONE 
(CORE) 

DEMÉTER 
HERA 

PERSÉFONE 
(CORE) 
HERA 

PASSIVIDADE 
DELICADEZA 

INGÊNUIDADE 
SONHADORA 

MEDIEVAL 
EUROPEU 

RAINHA MÁ 
AFRODITE 

ATENA 
- 

COMPETIÇÃO 
INVEJA 

TRANSFORMAÇÃO 

 

Nota-se o arquétipo da deusa Perséfone e passividade como elementos 

predominante da protagonista em Branca de Neve e os sete anões. A antagonista 

possui o arquétipo de Afrodite e a competição como elementos principais. 
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Quadro 2 – CINDERELA 
 

 

Em Cinderela, o arquétipo da deusa Perséfone e Hera, passividade e 

necessidade de relacionamento, respectivamente, são características marcantes da 

protagonista. As antagonistas possuem o arquétipo de Atena (Madrasta) e a 

competição imaturidade como elementos em destaque. As personagens Anastácia e 

Drizela possuem aspectos arquetípicos idênticos, com Perséfone (Core) e Hera. 

A Fada madrinha apresenta o arquétipo da deusa Deméter. 

 

Quadro 3 – MULAN 

 ARQUÉTIPO INICIAL 
ARQUÉTIPO 

FINAL 
REPRESENTAÇÃO 

MARCANTE 
REFERÊNCIAL 

MULAN 
PERSÉFONE 

(CORE) 
DEMÉTER 

ATENA 
ARTÊMIS 

PASSIVIDADE 
ESTRATEGISTA 

GUERREIRA 
DELICADEZA 

 

MEDIEVAL 
ASIÁTICO 

ETNIA 
CHINESA 

 

Mulan exibe o arquétipo de Perséfone e Atenas, respectivamente, simbolizados 

pela passividade e a estrategista.  

 

  

 ARQUÉTIPO INICIAL 
ARQUÉTIPO 

FINAL 
REPRESENTAÇÃO 

MARCANTE 
REFERÊNCIAL 

CINDERELA 
PERSÉFONE 

(CORE) 
HERA 

1-HERA 

NECESSIDADE DE 
RELACIONAMENTO 

PASSIVIDADE 
SONHADORA 

MEDIEVAL 
EUROPEU 

MADRASTA 
ATENA 

DEMÉTER 
- 

COMPETIÇÃO 
INVEJA 

INDIFERENÇA 

ANASTÁCIA 
PERSÉFONE 

(CORE) 
 

HERA 
PERSÉFONE 

(CORE) 
 

IMATURIDADE 
INDIFERENÇA 

DRIZELA 
PERSÉFONE 

(CORE) 
 

HERA 
PERSÉFONE 

(CORE) 
 

IMATURIDADE 
INDIFERENÇA 

FADA 
MADRINHA 

DEMÉTER - 
SÁBIA 

CUIDADORA 
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Quadro 4 - VALENTE 

 
ARQUÉTIPO 

INICIAL 
ARQUÉTIPO 

FINAL 
REPRESENTAÇÃO 

MARCANTE 
REFERÊNCIAL 

MÉRIDA 
ARTÊMIS 

PERSÉFONE 
ATENA 

ARTÊMIS 
INDEPEDÊNCIA 

ORGULHO 
CORAGEM 

MEDIEVAL 
EUROPEU ELINOR 

DEMÉTER 
ATENA DEMÉTER 

PROTETORA 
RIGOROSA 
MOTIVADA 

BRUXA HÉCATE - 
SÁBIA 

MISTERIOSA 

 

Em Valente, o arquétipo da deusa Artêmis é constante na protagonista Mérida. 

Elinor possui um arquétipo constante também, com a deusa Deméter, a nutridora.  

A bruxa evidencia o arquétipo de Hécate. 

 

Quadro 5 – FROZEN 

 
ARQUÉTIPO 

INICIAL 
ARQUÉTIPO 

FINAL 
REPRESENTAÇÃO 

MARCANTE 
REFERÊNCIAL 

ANNA 
AFRODITE 
ARTEMIS 

HERA 

ARTÊMIS 
AFRODITE 

IMATURIDADE 
ESPONTANEIDADE 

ATIVA 
MEDIEVAL 
EUROPEU 

ELSA 
PERSÉFONE 

HÉSTIA 
ATENA 

PERSÉFONE 
(RAINHA DO 
INFERNO) 

ATENA 

REPRIMIDA 
SUBMISSA 

AMADURECIDA 

 

Percebe-se o arquétipo da deusa Afrodite e Artêmis na personagem Anna, 

ímpeto para o romance e coragem para a ação. Elsa, o arquétipo da deusa Perséfone 

predominantemente, “a boa menina” inicial e amadurecida como Perséfone (rainha do 

inferno). Assumir o lugar de seu pai e se relacionar com diplomatas de outros reinos, 

exibem a característica mítica de Atena, muito ligada a seu pai Zeus. 

 

Quadro 6 – MOANA 

 
ARQUÉTIPO 

INICIAL 
ARQUÉTIPO FINAL 

REPRESENTAÇÃO 
MARCANTE 

REFERÊNCIAL 

MOANA 

PERSÉFONE 
(CORE) 

ARTÊMIS 
ATENA 

AFRODITE 
HÉSTIA 

PERSÉFONE 
(RAINHA DO 
INFERNO) E 

ARTÊMIS 
AFRODITE 

AUTO-CENTRADA 
EXPLORADORA 

ANTIGA 
POLINESIA 
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 ARQUÉTIPO 
INICIAL 

ARQUÉTIPO FINAL 
REPRESENTAÇÃO 

MARCANTE 
REFERÊNCIAL 

AVÓ 

PERSÉFONE 
(RAINHA DO 
INFERNO) 
DEMÉTER 

HÉSTIA 

- 
SÁBIA 

CUIDADORA 
INCENTIVADORA 

ANTIGA 
POLINESIA 

TE FITI – 
TE KÁ 

DEMÉTER DEMÉTER 

MÃE NATUREZA 
CRIADORA E 

DESTRUIDORA 
TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Aqui, os arquétipos da deusa Perséfone e Artêmis estão ambas presente na 

heroína Moana. A personagem emerge de sua aventura amadurecida e focada em 

seu objetivo de explorar. A avó de Moana, Tala, apresenta o arquétipo de Perséfone 

no aspecto de Rainha do inferno, a guia. Te Fiti – Te Ká exibe Demeter, o arquétipo 

da mãe. 

 

Tabela 1 - Os arquét ipos predominantes no iníc io dos seis f i lmes, no iníc io da 
aventura, o chamado 

 ARQUÉTIPOS 
PROTAGONISTAS 

ARQUÉTIPOS 
ANTAGONISTAS 

TOTAL DE 
ARQUÉTIPOS 

ATENA 4 3 6 

ARTÊMIS 
 

3 - 3 

HÉSTIA 1 1 2 

HERA 3 1 3 

DEMÉTER 5 2 7 

PERSÉFONE 6 3 9 

AFRODITE 2 1 3 

 

Considerando protagonistas principais Branca de Neve, Cinderela, Mulan, 

Mérida, Anna, e Moana, bem como antagonistas principais, Rainha má, Madrasta 

Tremaine, Elsa e Te Ká. 

O menor número de arquétipo das protagonistas foi da deusa Hestia. 
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O maior número de arquétipo das protagonistas foi da deusa Perséfone. 

O menor número de arquétipo das antagonistas foi da deusa Artêmis. 

O maior número de arquétipo das antagonistas foi da deusa Perséfone e Atena. 

No total o menor número de arquétipo foi da deusa Héstia. 

No total o maior número de arquétipo foi da deusa Perséfone. 

 

Perséfone é o arquétipo que possui dois aspectos, embora influencie a mulher 

a ser passiva, complacente e aparentemente sem direção própria. Este arquétipo 

possui muitas possibilidades de crescimento. As heroínas com Perséfone como 

arquétipo, convêm ao início da jornada, pois como Campbell disse, o herói deixa o 

mundo conhecido e passa o limiar para o desconhecido. Neste trajeto irá aprender os 

segredos desta nova região. Assim mitologia e contos de fadas convergem para uma 

mesma perspectiva. “O conto de fadas não vê o objetivamente o mundo e o que ocorre 

nele, mas sim sob a perspectiva do herói, que é sempre uma pessoa em 

desenvolvimento” (BETTELHEIM, 1980, p. 283). Neste caminho de desenvolvimento, 

ela poderá ser uma Perséfone, Rainha do inferno amadurecida, ou poderá 

desenvolver outros padrões arquetípicos das demais deusas (BOLEN, 1990). 

 

Tabela 2 - Os arquét ipos predominantes no f inal dos seis f i lmes, no f inal da aventura, 
o retorno 

 ARQUÉTIPOS 
PROTAGONISTAS 

ARQUÉTIPOS 
ANTAGONISTAS 

TOTAL DE 
ARQUÉTIPOS 

ATENA 1 1 2 

ARTÊMIS 
 

4 - 4 

HÉSTIA - - - 

HERA 2 - 2 

DEMÉTER 2 - 2 

PERSÉFONE 2 1 2 

AFRODITE 2 - 2 
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O menor número de arquétipo das protagonistas foi da deusa Héstia. O maior número 

de arquétipo das protagonistas foi da deusa Artêmis. O menor número de arquétipo 

das antagonistas foi Artêmis, Afrodite, Hera, Deméter e Héstia. O maior número de 

arquétipo das antagonistas foi da deusa Perséfone e Atena. 

No total o menor número de arquétipo foi da deusa Héstia. 

No total o maior número de arquétipo foi da deusa Artêmis. 

A tabela acima é importante pois é imagem final deixada pela conclusão da estória. 

O mais numerosos dos arquétipos, na parte final nos seis filmes é o da deusa Artêmis. 

A imagem arquetípica de Artêmis torna-se o destaque pois em suas características 

estão a caça, a competição, constante auxilio a mãe, senso de integridade em si sem 

depender dos outros e a vontade da exploração.  

 

Tabela 3 - Arquét ipos de protagonistas, e arquét ipos antagonistas encontrados na 
análise da tabela do arquétipo f inal  

 ARQUÉTIPOS PROTAGONISTAS ARQUÉTIPOS ANTAGONISTAS 

BRANCA DE NEVE 
E OS SETE ANÕES 

PERSEFONE (CORE) 
AFRODITE 

ATENA 

CINDERELA HERA 
ATENA 

DEMÉTER 

MULAN ATENA - 

VALENTE ARTÊMIS - 

FROZEN 
ARTÊMIS 

AFRODITE 

PERSÉFONE (RAINHA DO 
INFERNO) 

ATENA 

MOANA 
PERSÉFONE (RAINHA DO 

INFERNO) E ARTÊMIS 
DEMÉTER 

 

Encontramos nos protagonistas arquétipos que possuem as deusas voltadas 

para o relacionamento e outras para a realizações de objetivos.  Perséfone, a deusa 

como Core, a jovem, passiva e inexperiente, como Branca de Neve. Em Cinderela, 

seu desejo de encontrar um amor e casar é representado sob o arquétipo de Hera, a 

deusa do casamento e relacionamento. Atena, surge em Mulan como a filha do pai, 

ela é uma deusa que é apoiadora da figura e desígnios paternos. Artêmis, é a deusa 

que utiliza o arco e flecha, fiel aos seus objetivos, atua nas florestas e longe das 
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cidades e de espirito independente, como Mérida, Ana e Moana. Afrodite, a deusa 

alquímica, a inspiradora, do amor impulsivo. Em Moana inspira Mauí a tomar uma 

atitude realmente heroica e em Frozen, Ana almeja amar alguém o mais rápido 

possível e também alimentar o amor de Elsa. 

Para os antagonistas encontram-se presentes os arquétipos cujo contexto está 

em se opor ao herói da estória. 

Afrodite é uma deusa arquetipicamente exigente, quem se recusar a prestar-

lhe orações e oferendas pode ser alvo da deusa. Pode se sentir enciumada com outra 

mulher. No Caso de Branca de Neve, a rainha má não admite concorrência e tenta 

elimina-la. 

Atena, arquetipicamente não dá importância ao lado emocional e é ligada ao 

lado prático e pragmático (BOLEN, 1990). 

As duas deusas possuem o foco no objetivo a ser alcançado. Em Branca de 

Neve, a rainha má visa eliminar Branca de Neve a todo custo. E em Cinderela, a 

Madrasta não perde uma oportunidade em prejudicar Cinderela, deixando-a em 

posição de submissão. O arquétipo de Atena tem pouca compaixão para com os 

malsucedidos (BOLEN, 1990). 

Deméter no aspecto negativo como na Madrasta de Cinderela, apresenta forte 

sentimento possessivo e mantém pessoas sob a sua dependência. Ela suprime sua 

responsabilidade de cuidar de Cinderela hostilizando-a. 

Encontraram-se nestes filmes os arquétipos utilizados por Bolen. Atena, 

Artêmis, Héstia, Hera, Deméter, Perséfone e Afrodite. A deusa Hécate, que também 

é mencionada, interage com Artêmis e Perséfone na mitologia. Em diferentes 

proporções estes arquétipos surgem dando impulso as ações ou não ações aos 

personagens. Se torna possível identificar os arquétipos baseado em seu modo de 

agir, discursos, objetos e símbolos que rodeiam.  

De filme para filme, os arquétipos mudaram, as personagens protagonistas 

evoluíram no contexto de seus respectivos filmes, com exceção de Branca de Neve, 

que manteve seu arquétipo predominante de Perséfone. 

Embora os filmes escolhidos se passam em épocas distantes, torna-se claro as 

mudanças das imagens das protagonistas da Disney. 

Branca de Neve permaneceu com o mesmo arquétipo de Perséfone durante o 

filme. Ela demonstrou o arquétipo de Deméter, a cuidadora e nutridora. Mas manteve-
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se no aspecto de Perséfone (Core). A rainha má morreu, seu fim trágico foi com o 

arquétipo de Afrodite.  

Cinderela apresenta o arquétipo de Perséfone no início e termina com o 

arquétipo de Hera, devido ao seu casamento. A madrasta tem a deusa Atena e 

Deméter como arquétipos e suas filhas Perséfone e Hera, não foram mais vistas no 

desfecho da estória, quando Cinderela coloca seu pé no sapato de cristal. 

Mulan revela o arquétipo de Perséfone e Deméter no início do filme, hesitando 

em aceitar o papel de noiva e indo no lugar de seu pai. Para manter seu segredo é 

obrigada seguir as práticas de seus amigos, homens, para seu desgosto, xingar, não 

se assear, ser brigão. Representações negativas do sexo masculino, no conceito de 

Bordieu (1999), Mulan está no campus e agora conhece o habitus. Atena e Artêmis, 

lutando contra os inimigos protegendo seus amigos e o imperador no desfecho. 

 A mudança de arquétipo em relação ao primeiro filme Branca de Neve de 1937 

ocorreu em cada filme desta pesquisa. 

As representações que são evidenciadas são compatíveis com as características 

singulares de cada arquétipo. Os finais dos filmes analisados mostram a mudança de 

papéis. Com exceções de Branca de Neve e Cinderela, mantendo o ideal romântico. 

Branca de Neve foi salva por um príncipe. Cinderela conseguiu colocar o sapato 

de vidro no final de sua estória graças aos animais que a ajudaram. Nestes dois 

exemplos percebe-se o reflexo da sociedade e como ela viu o papel da mulher neste 

período histórico. Exibindo o arquétipo de Perséfone identifica-se que a mulher frágil, 

dócil e passiva.   

Mulan e Mérida deram um passo para frente na mudança arquetípica das 

princesas. Anna e Elsa, de Frozen, são magras, caucasianas e são princesas. São 

modelos para uma nova geração de meninas, inseridas entre dois filmes com heroínas 

com arquétipos de Artêmis, Mérida e Moana. Não temos condições de responder a 

intenção de interromper o crescimento do arquétipo de Artêmis. Mas isto indica uma 

permanência. Uma resistência da indústria cultural, em reavaliar um novo papel para 

a representação da mulher, revigorando a volta das princesas tradicionais da Disney. 

Mérida e Moana – são personagem com um arquétipo muito contemporâneo 

Nos contos de fadas adaptados e nas estórias originais da Disney existem 

adaptações inerentes a cada cultura. Há sempre uma preocupação na criação de 

misturar mitos, moderniza-los para serem melhor absorvidos por uma geração de 
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público. Existe variação em cada estória, em cada mito e adaptações culturais. 

(CAMPBELL, 1995). 

Mulan e Moana são exemplos da Disney, que fogem da figura tradicional da 

princesa caucasiana em Branca de Neve, Cinderela e Frozen. Os símbolos típicos da 

cultura asiática: hashis, o leque, quimonos, estátuas com animais mitológicos como o 

dragão, o abaixar da cabeça como cumprimento e respeito. Ambas desobedecem 

seus pais. O feminino desafia o patriarcal, “[...] O pai é mais disciplinador. É mais 

associado à ordem social e ao caráter social. Com efeito, é assim que as coisas 

funcionam, nas sociedades [...]” (CAMPBELL, 1991, p. 234).  

Comparativamente, a protagonista Mulan foi a que mais “sofreu” com os 

personagens masculinos de sua estória, mais do que as demais personagens desta 

amostragem. Recebendo, mais de uma vez, repreensões sobre seu papel na 

sociedade chinesa, de seu pai, do conselheiro do rei, do seu comandante. “A 

desvalorização do feminino é um aspecto intrínseco à cultura dominante na vigência 

do desenvolvimento do ego patriarcal” (WHITMONT, 1991, p. 140). 

 Mérida difere visualmente das princesas caucasianas devido ao cabelo 

vermelho. O cabelo “[...] simboliza a força e energia e nasce na cabeça sede da força 

espiritual [...]” (BRUCE-MITFORD, 2001, p. 73). E a sua origem Escocesa. A Escócia 

é uma ilha, embora fique geograficamente na Europa, é fisicamente separada do 

continente, diferenciando das personagens de Branca de Neve e Cinderela e Frozen. 

Os símbolos de Moana que são típicos da cultura da polinésia: a coroa de 

flores, o barco de Moana. 

Branca de Neve e é ambientado em uma sociedade medieval. O castelo, as 

casas dos anões e a roupa do caçador. 

Cinderela e Frozen sugerem um período medieval em transição para o período 

moderno, devido ao modelo das roupas dos diplomatas, do rei. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluiu-se que os arquétipos de Atena, Artêmis, Héstia, Hera, Deméter, 

Perséfone e Afrodite, abordados em análise junguiana, de Bolen (1990), estão 

presentes nos filmes da Disney deste trabalho. Aplicando a análise da personagem 

feminina protagonista e antagonista, identificamos o arquétipo dominante no contexto 

das estórias em dois momentos: no início e no final da aventura. 

Houve a mudança dos arquétipos nos filmes pela ordem cronológica mais 

recente. Enquanto o filme mais antigo da amostra permaneceu com o mesmo 

arquétipo predominante. 

A representação do feminino é vista em contraste quando se compara Moana 

com Branca de Neve. Confere a heroína Moana uma postura de determinação, 

autonomia, autoconfiança, elementos contrários aos de Branca de Neve. Os 

personagens antagonistas possuem elementos estéticos diferenciados das 

protagonistas, bem como o aspecto negativo dos arquétipos. A representação da 

cultura branca e europeia ainda é superior às outras etnias nesta pesquisa.  

Mulan, enfrentando os hunos, por duas vezes, salvou a si e a seus amigos e 

todos soldados. Em Valente, Mérida conseguiu reverter a transformação de sua mãe 

em um urso. De modo geral, no final decisivo foi Elinor que salvou a situação ao 

enfrentar e derrotar Mor´du, na frente dos guerreiros de quatro clãs juntos, que não 

conseguiram se opor à força do urso antagonista. Em Frozen, Ana consegue fazer 

renascer o amor de Elsa, unindo-as como família; e Elsa restaura o clima de seu reino 

que estava congelando. O par romântico de Ana, Kristoff, não chegou a tempo para 

influenciar o final. Em Moana, a heroína teve sucesso na busca do herói semideus 

Mauí, que ela salvou de seu inimigo, Tamatoa. E também devolveu a pedra que era o 

coração de Te Fiti. Todas as tarefas dirigidas ao “herói “foram feitas com sucesso por 

“ela”, Moana. Não houve ressentimentos da parte masculina, Kristoff e Mauí aceitaram 

bem seu papel (secundário, mas de apoio, sem dúvida), um bom sinal. 

“Ela”, Artêmis, o arquétipo da deusa à caça (o foco no objetivo), a competição 

(com o homem?), o auxílio à mãe, a autonomia em si, está presente nos novos 

modelos de heroína. Um passo para a mudança, pois a sociedade contemporânea 

está se modificando muito rapidamente. A mudança para outros arquétipos é bem-

vinda pois a forma ou a “fôrma” que os desenhos animados limitam o papel do sexo 

feminino já se esgotou há muito. 
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Walt Disney contava estórias à sua maneira, acreditava que as estórias tinham 

que ser bem contadas, apontar o bem e o mal, que os contos de fadas, lendas, mitos, 

devem ser de fácil identificação e que a moralidade comum à humanidade devia ser 

mantida. Nenhuma vitória é fácil ao herói. A disputa entre valores sempre será o 

ingrediente dos desenhos animados e filmes de entretenimento. Estes valores e a 

tendência da representação do gênero, com suas relações hierarquizadas, produzem 

para a indústria cultural as mudanças de percepções de tempos em tempos.  

Disney tinha talento para o entretenimento e seus sucessores continuam com 

o seu legado. Os criadores dos desenhos animados do ano de 1937, em seu 

inconsciente, em suas experiências e em sua cultura, representaram a mulher com as 

características de Branca de Neve na época em que viviam. Hoje temos a deusa 

Artêmis e seu modelo arquetípico inovando as personagens. Entretanto, o autor desta 

pesquisa trabalhou neste segmento por mais de dez anos, e observou que esta nova 

condição não é criada como romantismo ou ideal. Observou-se que o filme, como 

produto da indústria cultural, deve possuir atratividades, deve ser rentável para pagar 

os custos de produção e obter lucro significativo. Questões mercadológicas se 

envolvem na linhagem de novidades. Trabalhando em projetos de desenhos 

animados, os arquétipos dos heróis e heroínas, emanados pelos mitos, sempre 

estarão presentes como inspiração e como obrigação criativa profissional.   

Por fim, estes desenhos animados, que perduram por décadas, são atemporais 

por serem semelhantes aos arquétipos. As imagens simbólicas permanecem na 

mente das pessoas vindas dos contos de fadas e dos mitos. E os mitos e arquétipos 

estão mergulhados no inconsciente coletivo aqui, agora e no futuro. Através dos 

arquétipos podemos chegar a uma compreensão maior e melhor das diferenças 

singulares entre cada ser humano, homens e mulheres, proporcionando uma reflexão 

positiva e um entendimento consciente de nossas ações. 

Existe a possibilidade de ampliação da pesquisa, utilizando os arquétipos das 

deusas e deuses como recurso de investigação, entendimento de comportamentos 

dos sujeitos e também das estruturas sociais. Utilizando este tipo de análise em outras 

áreas epistemológicas, que é de identificar padrões e associá-los com os arquétipos 

e símbolos, pode-se fornecer um novo olhar e uma nova abordagem em estudos e 

pesquisas.   
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